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19. Sesja Rady Gminy
Dziewiętnastego czerwca radni obradowali po raz ostatni przed wakacyjną przerwą. 

Wójt poinformował...

25 maja rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Gowidlinie. Wpły-
nęła jedna kandydatura, która została pozytywnie oceniona przez komisję konkursową. No-
wym dyrektorem została Maria Wenta-Barlak, która ostatnio pracowała w kuratorium,
a wcześniej była dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach. 

25 maja odbył się przetarg na budowę „Ogrodu rekreacji i edukacji” przy szkole 
podstawowej i przedszkolu samorządowym w Sierakowicach. Do przetargu stanęło sześć 
firm. Inwestycję zrealizuje firma WACIŃSKI z Kiełpina, która złożyła najkorzystniejszą
ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę
1.118. 878,09 zł. Gminie udało się pozyskać dofinansowanie na ten cel w wysokości
302.700 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres prac będzie obejmował budowę ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, alejek 
parkowych,  budowę toru do nauki jazdy na rowerze i rolkach, a także budowę kanalizacji 
deszczowej i montaż oświetlenia. Teren zostanie obsiany trawą, nasadzone zostaną drzewa
i krzewy, zamontowane ławki parkowe, tablice informacyjne i pokazowe z gatunkami 
drzew. Realizacja inwestycji rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończy w przyszłym.

Wójt Gminy podpisał umowę na dofinansowanie zadania polegającego na budo-
wie trasy turystycznej nad jeziorami Mniemino i Czarne w Łyśniewie. W ramach projektu 
utwardzona zostanie droga z Łyśniewa (w kierunku Kowal) prowadząca nad jezioro Czarne. 
Powstanie także ścieżka edukacyjna, łowiska dla wędkarzy oraz miejsca wypoczynkowo-
biwakowe. Wartość projektu wynosi 1.296.006 zł. Projekt został zarekomendowany do do-
finansowania przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby ze środków Europejskiego Funduszu 
Rybackiego. Gmina Sierakowice otrzyma dofinansowanie na inwestycję w wysokości
790.247 zł, co stanowi 75% kosztów netto. 

Dofinansowanie posiłków dla uczniów

Radni zaakceptowali wysokość dofinansowania posiłków dzieci i młodzieży z te-
renu gminy Sierakowice w roku szkolnym 2012/2013 w następujących stawkach: śniadanie 
0,85 zł; zupa 0,70 zł; drugie danie 1,13 zł; podwieczorek 0,42 zł. 

Dofinansowanie dotyczy wszystkich dzieci, uczniów i młodzieży uczęszczającej 
do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych bez względu na dochód bez przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach. 

Wójt Tadeusz Kobiela
Dżentelmenem Roku

Hity 2012 rozdane
Po raz ósmy zostały rozdane Gospodarczo-Samorządowe Hity Pomorza. Kapituła pod przewodnictwem Janiny Kwiecień, starosty po-

wiatu kartuskiego i przewodniczącej Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego, obradowała 25 maja, a nagrody wręczono 5 czerwca
w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Organizatorem wszystkich dotychczasowych edycji konkursu jest Agencja Promocyjna 
„Punkt S”.

Niezmiernie miło poinformować, że w gronie nagrodzonych po raz kolejny znalazła się Gmina Sierakowice. Tym razem sierakowicki 
samorząd został nagrodzony tytułem RUBINOWY HIT 2012 Z DWIEMA GWIAZDAMI za rozbudowę i przebudowę publicznego zakładu opieki 
medycznej w Sierakowicach, czyli Kaszubskie Centrum Medyczne. 

Nagrody odebrali także przedstawiciele firm i instytucji z terenu naszej gminy. Tytuł KRYSZTAŁOWY HIT 2012 w kategorii Handel
i Usługi otrzymała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach za kompleksową obsługę klienta w zakresie handlu i usług na 
obszarach wiejskich.  KRYSZTAŁOWY HIT 2012 w kategorii Rolnictwo i Przetwórstwo Żywności przyznano firmie „Lis” Przetwórstwo Mięsne 
sp. z o.o. za wyroby wędliniarskie tzw. chłopskie: baleron chłopski, boczek chłopski, kiełbasę chłopską, ogonówkę chłopską i polędwicę chłopską. 

Tytuł RUBINOWY HIT 2012 w kategorii Handel i Usługi trafił do Banku Spółdzielczego w Sierakowicach za działania na rzecz rozwoju 
nowoczesnej spółdzielczości poprzez wprowadzanie atrakcyjnych produktów bankowych oraz wspieranie inicjatyw społecznych. 

RUBINOWY HIT 2012 Z DWIEMA GWIAZDAMI w kategorii Handel i Usługi otrzymała firma Elwoz Spółka z o.o. ze Szklanej za 
wysoką jakość usług budowlanych na przykładzie Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach. 

AR

„Dżentelmenem się jest, a nie bywa” – 
to motto przyświeca plebiscytowi Dżentelmen Ro-
ku organizowanemu już od dwudziestu lat przez 
Agencję Proness. W tym roku kapituła plebiscytu 
wybrała kolejnych 11 panów, którzy otrzymali ten 
zaszczytny tytuł. Niezmiernie miło nam po-
informować, że w gronie laureatów znalazł się
wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela. Gala 
finałowa plebiscytu odbyła się 26 maja w gdań-
skim Hotelu Hilton.  

– Głównym celem plebiscytu jest wy-
różnienie wybitnych osobowości z pomorskiego 
środowiska opiniotwórczego, promowanie zasad 
etyki, pozytywnych wartości i dobrych oby-
czajów zarówno w życiu zawodowym, jak też pry-
watnym oraz kreowanie i rozpowszechnianie po-
jęcia dżentelmeństwa – tak o plebiscycie mówi 
Lech Domański, pomysłodawca i organizator, dy-
rektor Agencji Proness.  

Co roku zaszczytnym tytułem hono-
rowani są mężczyźni, którzy cieszą się niepo-
szlakowaną opinią i szacunkiem, wyróżniają nie-
nagannymi manierami zarówno pod względem 
etycznym, jak również form towarzyskich,
a w oczach współpracowników, przyjaciół
i członków Klubu Dżentelmena uchodzą za tak-
townych, honorowych, godnych zaufania i na-
śladowania.

Z okazji jubileuszowej edycji plebis-
cytu po raz pierwszy przyznano nowe wyróż-
nienie. Tytuł Dżentelmena w Biznesie otrzymały 
firmy, które propagują zasady dżentelmeńskie
w biznesie. Z naszego powiatu tytuł otrzymał Ka-
zimierz Woźniak, właściciel firmy Elwoz.

Wójtowi panu Tadeuszowi Kobieli, jak 
i panu Kazimierzowi Woźniakowi serdecznie gra-
tulujemy.
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Łódź strażacka trafiła do Brodnicy Górnej

W poprzednim numerze „Wiadomości Sie-
rakowickich” informowaliśmy o zamiarze nieodpłat-
nego przekazania starszej z dwóch łodzi strażackich 
sierakowickich druhów do jednostki w Brodnicy
Górnej. Oficjalne przekazanie sprzętu władzom Gmi-
ny Kartuzy nastąpiło 31 maja w Brodnicy Górnej. 

W uroczystości przekazania łodzi ratow-
niczej uczestniczyli przedstawiciele władz gmin Kar-
tuzy i Sierakowice – Mirosława Lehman i Tadeusz 
Kobiela, komendant powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej Edmund Kwidziński oraz druhowie z obu 
jednostek OSP. 

W akcie przekazania łodzi ratowniczej Ta-
deusz Kobiela - wójt gminy Sierakowice napisał
m.in.: – Uważam, że takie wsparcie sąsiedzkiego sa-
morządu zaowocuje dobrą współpracą i przyczyni się 
do prowadzenia jeszcze bardziej skutecznych działań  
ratowniczych. Przekazanie to jest wyrazem mojego za-
ufania i uznania osiągnięć w zakresie ratowania za-
grożonego zdrowia i życia ludzi oraz mienia i środo-
wiska.

AR
Foto: Adam Wróblewski

Tego wydarzenia artystycznego w naszej miejscowości nie wolno
przemilczeć. Przed Bożym Ciałem, w środę 6 czerwca 2012 r. o godz. 20.00, odbył 
się koncert operetkowy pt. „Zaśpiewajmy o miłości…”. Koncert miał odbyć się 
przy Ołtarzu Papieskim, jednak ze względu na niesprzyjającą aurę w ostatniej 
chwili został przeniesiony do drewnianego kościoła.

Koncert zachwycił publiczność, która wychodząc z koncertu jeszcze 
nuciła znane i lubiane melodie operetkowe. Jedna z pań głosem pełnym euforii
i zachwytu powiedziała: „Nigdy nie byłam w operze, więc opera przyjechała do nas.” 
Rzeczywiście, koncert doskonale oddał klimat operetkowy.

Czworo młodych i pięknych artystów zaprezentowało wysokiej klasy 
koncert operetkowy, składający się ze znanych i popularnych arii operetkowych. 
Usłyszeliśmy takie utwory jak: „Usta milczą dusza śpiewa”, „W rytm walczyka 
serce śpiewa”, „Wielka sława to żart”, „Brunetki blondynki”, „Przetańczyć całą 
noc” i wiele innych. Wykonawcami byli: sopranistka Dorota Makule, przystojny 
tenor Paweł Wytrążek (para na scenie i w życiu, jak przedstawił ich konferansjer), 
akompaniował im Piotr Żukowski, a konferansjerem był Piotr Stanisław.

Na scenie królowała elegancja, młodość, żywiołowość, doskonały
śpiew, piękna gra aktorska. Było dużo wdzięku, kokieterii i kontakt z publicz-
nością. Artyści porwali do śpiewu całą widownię. Sopranistka zmieniała kreacje
i wachlarze. Na pytanie gdzie się ubiera, odpowiedziała… w domu.
O dziwo – na koncercie nawet dopisała publiczność!

MK

Zaśpiewajmy o miłości...

Foto: Barbara Gojtowska

Tego wydarzenia artystycznego w naszej miejscowości nie wolno przemilczeć. Przed Bożym Ciałem, w środę 6 czerwca 2012 r. o godz. 20.00, odbył się 
koncert operetkowy pt. „Zaśpiewajmy o miłości…”. Koncert miał odbyć się przy Ołtarzu Papieskim, jednak ze względu na niesprzyjającą aurę w ostatniej chwili zo-
stał przeniesiony do drewnianego kościoła.

Koncert zachwycił publiczność, która wychodząc z koncertu jeszcze nuciła znane i lubiane melodie operetkowe. Jedna z pań głosem pełnym euforii i za-
chwytu powiedziała: „Nigdy nie byłam w operze, więc opera przyjechała do nas.” Rzeczywiście, koncert doskonale oddał klimat operetkowy.

Czworo młodych i pięknych artystów zaprezentowało wysokiej klasy koncert operetkowy, składający się ze znanych i popularnych arii operetkowych. Us-
łyszeliśmy takie utwory jak: „Usta milczą dusza śpiewa”, „W rytm walczyka serce śpiewa”, „Wielka sława to żart”, „Brunetki blondynki”, „Przetańczyć całą noc” i 
wiele innych. Wykonawcami byli: sopranistka Dorota Makule, przystojny tenor Paweł Wytrążek (para na scenie i w życiu, jak przedstawił ich konferansjer), ak-
ompaniował im Piotr Żukowski, a konferansjerem był Piotr Stanisław.

Na scenie królowała elegancja, młodość, żywiołowość, doskonały śpiew, piękna gra aktorska. Było dużo wdzięku, kokieterii i kontakt z publicznością. Ar-
tyści porwali do śpiewu całą widownię. Sopranistka zmieniała kreacje i wachlarze. Na pytanie gdzie się ubiera, odpowiedziała… w domu. O dziwo – na koncercie na-
wet dopisała publiczność!
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Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej zlewni rzek 
Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Kontrakt nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sierakowice obręb: Rębienica-Tuchlino oraz Łyśniewo-Migi- Po-
ręby-Sierakowie. Planowo zakończono roboty budowlane na zlew-
niach: PT1 i PT2 w miejscowości Łyśniewo, PPO1 i PPO2
w miejscowości Poręby oraz PM1 w miejscowości Migi. Ze względu 
na trwające procedury administracyjne dotyczące zmiany lokalizacji 
jednej z przepompowni ścieków w miejscowości Migi (zmiana poz-
wolenia na budowę) podpisano aneks terminowy do umowy, prze-
suwając termin zakończenia realizacji całego zadania na miesiąc si-
erpień 2012r

Kontrakt nr 3 
Budowa kanalizacji sani-
tarnej w Gminie Sierako-
wice obręb: Kamienica 
Królewska-Załakowo- Pa-
łubice. Trwają prace ziem-
ne i montażowe na zlew-
n i a c h  P K 1  i  P K 2
w miejscowości Kamienica szadła, dyfuzory napowietrzania drobnopęcherzykowego itp.) Za-
Królewska. Wykonawca kończono prace wykończeniowe budynku stacji odwadniania osadu
przewiduje zakończenie i wiaty magazynowej. Wykonawca dostarczył i zamontował krato-
robót na ww. zlewniach piaskownik wraz z płuczką piasku do mechanicznego oczyszczania 
w miesiącu czerwcu br. ścieków surowych.
i równolegle rozpoczęcie 
robót na terenach zabudo- Kontrakt nr 10 Budowa sieci wodociągowej w gminie 
wań letniskowych. Sulęczyno wraz z rozbudową SUW. Zakończono budowę - Przed-

siębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji sp. z o.o. w czerwcu 2012 r. 
Kontrakt nr 5 wystąpi do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z wnio-

Budowa sieci kanalizacji skiem o wydanie decyzji na użytkowanie sieci wodociągowej. 
sanitarnej z przyłączami
i przepompowniami ście- K o n t r a k t  
ków w miejscowościach Widna Góra-Podjazy-Amalka. Zakoń- nr 7 Budowa sieci ka-
czono budowę zlewni PS3, PS4, PS5 oraz PS6 wraz z przyłączami nalizacji sanitarnej
grawitacyjnymi w miejscowości Widna Góra-Podjazy-Amalka. z przyłączami i prze-
Trwają prace wykończeniowe i porządkowanie terenu po budowie pompowniami ście-
zlewni PS2 w miejscowości Podjazy. Zakończono montaż przepom- ków w miejscowości-

ach Borek–Bielaw-
ki–Kistowo–Żakowo 
-Sulęczyno. W maju 
br. wykonawca  kon-
tynuował  budowę  
zlewni kanalizacji gra-
witacyjnej przepom-
powni ścieków PS5
i PS6 oraz kanalizację 
sanitarną zlewni ka-
nal izacyjnej  prze-
pompowni PS2, PS4 
w miejscowości Żako-
wo.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu na stro-
nie 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środ-

powni przydomowych na terenie wszystkich zlewni. Ze względu na owisko
trwające procedury administracyjne dotyczące zmiany lokalizacji Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
przepompowni PS1 w miejscowości Podjazy (zmiana pozwolenia na 
budowę) przesunięto termin zakończenia zadania na miesiąc sierpień 
2012 r.

Kontrakt nr 9 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Sulęczynie. W maju br. wykonawca wyposażał komorę re-
aktora biologicznego w urządzenia technologiczne (pompy, mie-

www.pwik.sierakowice.pl. 
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Historyczne wydarzenie w Załakowie
Katyński Dąb Pamięci dla Leona Zielonki

„Katyń... ocalić od zapomnienia” to program, którego celem jest uczczenie pamięci 
bohaterów zbrodni katyńskiej, a zarazem przywrócenie i zagwarantowanie im zbiorowej pa-
mięci poprzez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci. Każde drzewo upamiętnia konkretną osobę, 
która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden dąb to jedno nazwisko. 
Do tej pory upamiętniono 4.239 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Wię-
ziennej zamordowanych przez NKWD na rozkaz Stalina. Jeden z takich dębów posadzono
27 maja przy Szkole Podstawowej w Załakowie dla uhonorowania aspiranta Policji Pań-
stwowej, Leona Zielonki. 

To historyczne dla całej społeczności Załakowa wydarzenie rozpoczęło się mszą św. 
w miejscowym kościele odprawioną przez ks. Tadeusza Kuracha. Tuż po nabożeństwie na przy-
szkolnym placu odbyła się patriotyczna uroczystość upamiętniająca zamordowanego w Twerze 
policjanta, dawnego ucznia załakowskiej szkoły. 

Leon Zielonka urodził się 21 stycznia 1895 roku w Tuchlinie jako syn Anny i Jana 
Zielonków. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Załakowie, gdzie było gniazdo rodzinne Zie-
lonków. Po zakończeniu obowiązkowej służby wojskowej przeszedł do służby w żandarmerii,
a potem w Policji Państwowej. Do września 1939 r. był szefem policji na posterunku w Gorę-
czynie. Gdy wybuchła wojna, dostał rozkaz udania się w Toruńskie. Według informacji uzys-
kanej z Stowarzyszenia Rodzina Katyńska ostatnią placówką Leona Zielonki był posterunek 
Grębocin w powiecie toruńskim. Później dostał się do niewoli sowieckiej. Do kwietnia 1940 ro-
ku był więziony w obozie Ostaszków. Najprawdopodobniej 22 kwietnia 1940 roku został za-
mordowany w Twerze. Decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odczytaną 10 listopada
2007 r., Leon Zielonka został pośmiertnie awansowany na stopień aspiranta Policji Państwowej.

W uroczystości licznie wzięła udział społeczność Załakowa oraz członkowie Komi-
tetu Honorowego 
Katyńskiego Dębu 
Pamięci: Irena For-
mela – córka Leo-
na Zielonki, senator Kazimierz Kleina, poseł Stanisław Lamczyk, 
Halina Uchman – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty
w Kościerzynie, starosta Janina Kwiecień, Ryszard i Zbigniew Wen-
towie – wnukowie zamordowanego, Wojciech Sobczak – komen-
dant wojewódzki policji, ks. Tadeusz Kurach oraz Tomasz Kata-
fiasz, Piotr Niwiński i Mieczysław Nurek – historycy. 

Przy pamiątkowej tablicy stanęła warta honorowa policji. 
Córka zamordowanego policjanta złożyła tu kwiaty. Uczniowie
szkoły w Załakowie i chór z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bu-
kowinie przy akompaniamencie muzyków z Młodzieżowej Orkies-
try Dętej zaprezentowali program słowno-muzyczny. Dr Tomasz Ka-
tafiasz z Polskiego Towarzystwa Historycznego wygłosił wykład
o „Roli Policji Państwowej w II RP i wojnie obronnej 1939 r.”. 

W uroczystości brały udział poczty sztandarowe Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, kombatantów i sierako-
wickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

oprac. AR  

 Leon Zielonka w policji
(foto ze strony )http://ryszard-wenta.pl

Foto: Jarosław Znamiński

Po raz kolejny panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Paczewie i Lisich Jamach po-
stawiły na promocję zdrowego stylu życia. Dwudziestego ósmego maja zorganizowały rajd 
nordic walking w Kamienickim Młynie. 

O zaletach nordic walking nikogo przekonywać nie potrzeba, gdyż ta forma ak-
tywności ruchowej zyskała ostatnio bardzo dużą popularność. Trasa w pobliżu punktu wi-
dokowego Zamkowa Góra nie należy do najłatwiejszych, ale panie z obu kół doskonale so-
bie poradziły. Przed wymarszem instruktorka nordic walking Barbara Gojtowska nauczyła 
uczestniczki prawidłowej techniki marszu. Zwieńczeniem rajdu było wspólne ognisko
w kwaterze agroturystycznej „Pod lipą”. 

Na realizację zadania każde z kół otrzymało dofinansowanie z Gminy Sierako-
wice w ramach konkursu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.   

AR

KGW Paczewo i Lisie Jamy w marszu po zdrowie
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W niedzielę piętnastego lipca wczesnym rankiem po raz 32. wyruszy z Sierakowic piesza pielgrzymka do sanktuarium w Sianowie 
na odpust Matki Boskiej Szkaplerznej. Tym razem pielgrzymom towarzyszyć będzie kaszubska kapela Alt-Bas z Sierakowic. Natomiast o go-
dzinie 9.00 do Sianowa wyruszą pielgrzymi na rowerach. 

Piesza i rowerowa pielgrzymka do Sianowa

http://ryszard-wenta.pl/
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Skutecznie zaleczyłam boreliozę (cz.2)

W pierwszej części wywiadu powiedziała Pani, że le-
czenie boreliozy wymaga stosowania wysokich dawek anty-
biotyków przez wiele tygodni i miesięcy, a niekiedy nawet lat.
Brała Pani znaczne dawki antybiotyków przez 8 miesięcy i po-
jawiło się niebezpieczeństwo zachorowania na grzybicę. Czy wys-
tąpiła u Pani grzybica?

Na szczęście nie! Lekarz uprzedził mnie o takim zagro-
żeniu. Zaproponował na czas leczenia specjalną dietę, którą skrupu-
latnie przestrzegałam i dzięki temu szczęśliwie uniknęłam kolejnego 
niebezpieczeństwa w postaci grzybicy.

Skąd się bierze niebezpieczeństwo grzybicy?
Grzybica w organizmie człowieka wywołana jest przez ro-

dzaj drożdżaka, będącego częstym pasożytem w organizmie czło-
wieka, zwanym Candidą. Proszę się nie przerażać, ale tego droż-
dżaka ma każdy człowiek zarówno zdrowy jak i chory. Bytuje on 
m.in. w jamie ustnej a u kobiet także w pochwie. W zdrowym orga-
nizmie panuje homeostaza, równowaga biologiczna i inwazyjność
drożdżaka jest uśpiona, albo mówiąc obrazowo – trzymana w ryzach; 
on nie ma prawa zdominować organizmu. Pasożyt ten zaczyna się 
rozwijać, gdy zabraknie odporności organizmu i bakterii hamujących 
jego rozwój, gdy dochodzi do zachwiana równowagi biologicznej
w organizmie. Właśnie duże dawki antybiotyków stosowane przez 
długi czas powodują zaburzenia równowagi biologicznej w orga-
nizmie i tworzy się niejako komfortowa przestrzeń do rozwoju droż-
dżaka, który wywołuje grzybicę.

W jaki sposób rozwija się grzybica?
Grzybica zwykle zaczyna się w układzie pokarmowym, 

gdzie grzyby mają dobre warunki rozwoju. Zazwyczaj obecność wie-
lu różnych bakterii hamuje ich nadmierny rozrost. Antybiotyki zabi-
jają bakterie, ale nie szkodzą grzybom, które w ten sposób uzyskują 
doskonałe warunki rozwoju. Pacjent leczony antybiotykami musi 
zawsze zachować czujność i umieć interpretować objawy, które na 
początku wydają się zbyt drobne, by biegać z nimi do lekarza, ale lek-
ceważone mogą spowodować bardzo poważny problem w przysz-
łości. W pierwszym stadium grzybicy, do jej pokonania często wys- gatym źródłem witamin i mikroelementów. Chleb powinien być bez-
tarczy jedynie zmiana diety i wyeliminowanie zabronionych potraw. drożdżowy ze zboża z pełnego przemiału. Bez ograniczeń można

Najgroźniejsza jest grzybica uogólniona, gdy grzyby krążą jeść niesłodkie warzywa, takie jak: seler, kapusta, pietruszka, ogórek, 
w krwioobiegu i zakażają inne narządy, m.in. mózg. Choroba ta, cukinia, kabaczek, por, zielona papryka; ryby, jaja i mięsa oraz tłusz-
zwłaszcza nierozpoznawalna w porę, ma dość duży odsetek śmiertel- cze, brązowy ryż, niektóre pełne kasze, sery białe, mleko sojowe
ności. Borelioza niestety, jest chorobą immunosupresyjną i infekcje i mleko ryżowe. Dla osłody można czasami zjeść odrobinę czarnej 
grzybicze bywają groźne. Ważne jest dostrzeżenie pierwszych sym- czekolady z niewielką zawartością cukru, ale nie każdy może sobie 
ptomów grzybicy, aby nie doprowadzić do ciężkiej grzybicy na- na to pozwolić. Zalecanymi produktami są: siemię lniane, kiełki, tra-
rządowej. dycyjne płatki owsiane, soczewica, fasola, botwina, szparagi, kala-

Jakie są objawy grzybicy, szczególnie jej pierwsze sym- fior, kapusta, brokuły, brukselka, ryby, rzadziej kurczak i chude mię-
ptomy? sa. Wskazane są produkty o kwaśnym odczynie, jak kapusta kiszona, 

Owrzodzenia lub obrzmienia w ustach lub na narządach ogórki kiszone, cytryny.
płciowych, białe śluzówki jamy ustnej, grzybicze objawy skórne, Dlaczego nie można jeść chleba?
świąd, świąd uszu, zwiększona nerwowość, problemy z pęcherzem Zarodniki drożdży przeżywają proces pieczenia. Spożycie 
i oddawaniem moczu. To tylko niektóre z objawów. Należy zwracać chleba na drożdżach piekarniczych prowadzi do sporej „infekcji”
uwagę na te objawy, których wcześniej nie było, i których obecność drożdżakami. Chleb na zakwasie również zawiera drożdże, tylko że 
budzi wątpliwości. Poza tym musi ich być kilka. dzikie. W trakcie rozwoju grzybicy, jedzenie takiego chleba, choćby 

Na czym polega dieta przeciwgrzybiczna? był z mąki z pełnego przemiału jest niewskazane, bo może prze-
Chodzi o takie dobieranie pokarmów, by nie powodować chylić równowagę jelitową w złą stronę. Trzeba przyznać, że dzikie

nadmiernego stężenia cukru we krwi i utrzymać właściwą florę je- drożdże są niewątpliwie bezpieczniejsze od drożdży piekarniczych, 
litową. Dieta ma za zadanie chronić przewód pokarmowy. gdyż wielokrotnie wolniej rosną.

Należy wyeliminować z diety wszystkie pokarmy zawie- Jak przyjęła Pani informację o diecie?
rające drożdże, w tym biały chleb, a ciemny ograniczać; odrzucić sło- Jak już wspomniałam, jestem pacjentem posłusznym
dycze i ukryty cukier np. mnóstwo cukru ma keczup, majonez, musz- i zdyscyplinowanym. Gdy otrzymałam  wskazówki dietetyczne
tarda; piwo, wino, owoce słodkie, jak np. winogrona, mandarynki, i przeczytałam czego kategorycznie nie wolno mi spożywać, przyz-
(dozwolone są w małych ilościach lekko niedojrzałe kiwi lub kwaśne naję, że spanikowałam. Byłam przerażona, czy zdołam dostosować 
jabłka i wiśnie).W diecie niedopuszczalne są słodkie warzywa, np. się do tej diety i obawiałam się, że będę odczuwała ciągły głód.
marchew, produkty bogate w skrobię jak ziemniaki, rzepa, biały ryż; W pierwszych dwóch dniach zaczęłam panikować i przyrządzałam 
sery żółte i topione z wyjątkiem mozzareli, która nie jest serem fer- potrawy z wyprzedzeniem nawet na kilka dni. Gotowałam kilka wer-
mentowanym i nie ma zarodników pleśni; suszone owoce, rodzynki, sji do wyboru, bo obawiałam się, że coś będzie niejadalne, lub cze-
cukier, herbata i kawa. goś będzie za mało. Jednak już po dwóch tygodniach byłam spokoj-

Co więc można jeść, jeżeli jest aż tyle ograniczeń? na. Zaczęłam próbować nowych potraw z dozwolonych produktów.
Brak chleba nie powinien być problemem, ponieważ dos-

konale można go zastąpić kaszami i brązowym ryżem, które są bo-

Rozmow z Renatą Mielewczyk, członkiem Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę

c.d.
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Czy otrzymała Pani jakieś przepisy kulinarne? tosowanie diety i życie z nią będzie trudne, ale była to świetna przy-
Otrzymałam wykaz produktów dozwolonych i w ramach goda. Dieta jest fantastyczna, bo można nią poprawić zdrowie i prze-

tych produktów musiałam koncentrować swój jadłospis. Pomogli mi dłużyć życie. Dieta została opracowana w ośrodku, przez specja-
w tym członkowie stowarzyszenia, a także korzystałam ze strony in- listów z myślą o oczyszczeniu jelita grubego. Czułam się idealnie na 
ternetowej tej diecie. Nie obciążała żołądka, wątroby, jelita doskonale pracowa-

Zaczęłam gotować zupę z soczewicy, która jest bardzo od- ły, nie czuło się głodu. Można tą dietą wyleczyć przewód pokar-
żywcza i zawiera wiele cennego białka. Robiłam pasty z cieciorki, no- mowy. Oczywiście należy rezygnować ze słodkości i pyszności. Nale-
we sałatki, ciastka ryżowe bez cukru, mleko z soczewicy i wiele in- ży omijać budki z lodami, cukiernie także, na uroczystościach
nych potraw. Zaczęłam sama modyfikować wypieki. Gdy miałam wmawiałam sobie, że tych pyszności nie ma na stole. Obchodziłam 
ochotę na ciasto - piekłam je z mąki żytniej i bez cukru. Stosowałam się zapachem potraw, których nie mogłam kosztować. To jest do
siemię lniane, aby osłonić przewód pokarmowy przed antybiotyka- przeżycia! Natomiast kiszone ogórki i kapusta to naturalne probio-
mi. Robiłam sobie lody z jogurtu naturalnego z owocami, które mro- tyki, to samo zdrowie, więc jadłam je codziennie. Z diety nadal ko-
ziłam. Wprawdzie są to lody niesłodkie, ale zdrowe. Robiłam gofry rzystam i zachęcam wszystkich do jej stosowania. Cieszę się, że mo-
z mąki z pełnego przemiału z dżemem z miksowanych truskawek. je dzieci także przekonują się do tej diety i zarażają się takim sposo-
Piekłam biszkopt z cynamonem bez cukru, z jabłkami – jest pyszny! bem żywienia. W naszym domu takie żywienie staje się naszym na-

Czy przygotowanie tych potraw zajmowało Pani sporo turalnym stylem życia i odżywiania. Ktoś powiedział, że zdrowe za-
czasu? sady żywieniowe, to jest styl życia, tego się nie dziedziczy. Na dzień 

Na przygotowanie posiłków trzeba było poświęcić nieco dzisiejszy wypracowujemy w naszej rodzinie zdrowy styl żywienia.
czasu. Jak już powiedziałam, leczenie wymaga dyscypliny. Wsta- Na przykład moje biszkopty bez cukru cieszą się coraz
wałam o 5.30 i gotowałam jedzenie, wieczorem coś przyrządzałam większą popularnością wśród cukrzyków. Stosuję w kuchni tylko na-
na następny dzień. Gdy wyjeżdżałam na cały dzień, np. do lekarza, turalne przyprawy, żadnych mieszanek przyprawowych zawierają-
brałam własne produkty, które mogłam jeść. Gdy spędzałam u ro- cych glutaminian sodu. Stosuję olej rzepakowy tłoczony na zimno. 
dziny kilka dni, także brałam własne produkty. Ponieważ reszta ro- Zapewniam, że jest on równie dobry jak oliwa z oliwek, w dodatku 
dziny nie musiała stosować się do tej diety, więc gotowałam podwój- znacznie tańszy. Potrawy są smaczne i pożywne. Gdy częstowałam 
nie – dla siebie i rodziny. To także zajmowało nieco czasu. nimi inne osoby, to chwaliły je i mówiły, że są smaczne. Myślę, że te 

Czy łatwo było zdobywać produkty dozwolone osoby były szczere. Ważne jest to, że przy tej diecie także się chud-
w diecie? nie!

Tak, te produkty są ogólnie dostępne. Większość z nich ku- Podczas jednej z wizyt u lekarza, pan doktor widząc mój uś-
powałam u nas w sklepie „Pod Kłosami”. Dobrze zaopatrzony miech i pogodny nastrój, zapytał: „Pani Renato – czy borelioza nie 
w zdrową żywność jest sklep w Lęborku przy Starym Browarze jest sposobem na życie?” No jest, odpowiedziałam. Jest.
i w Kartuzach w Centrum Kaszuby. Mąkę żytnią kupowałam w mły- Rozmawiała Maria Karolak
nie w Chmielonku. Uprzejmy młynarz nie sprzedawał hurtem i wor-
kami, ale odważył także niewielkie ilości. Warto dodać, że ta dieta Polecane książki:
wcale nie jest droższa od tradycyjnego jedzenia. Stephen Harrod Buhner, Pokonać boreliozę – naturalne sposoby za-

pobiegania i leczenia boreliozy i jej koinfekcji, Poznań 2010.
Praca zbiorowa pod. red. lek. med. Artura Klimaszewskiego, Bore-
lioza i współinfekcje. Najczęściej zadawane pytania, wyd. I, Poznań 
2010

Czy dzisiaj Pani także stosuje tą dietę?
Już nie w tak skrajnej postaci, ale tak. Obecnie stosuję 

nadal te produkty i te zasady. Dużo z niej czerpię. Myślałam, że zas-

www.borelioza.org/przepisy.htm

Stowarzyszenie Chorych
na Boreliozę
ul. Jazowa 11/3
43-316 Bielsko – Biała

adres do korespondencji:
SCHNB
ul. Świerzawska 1, pokój 101
60-321 Poznań

Podziękowanie

Panu Radnemu Henrykowi Labuda
oraz członkom Rady Sołeckiej

serdeczne podziękowania
za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu 

Dnia Dziecka w Szklanej
składa sołtys Grażyna Warmowska
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Jubileusz 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchlinie

Początki straży pożarnej w Tuchlinie sięgają czasu drugiej 
wojny światowej. W 1942 roku ówczesny niemiecki sołtys o nazwis-
ku Argut i Polak Jan Krefta założyli pierwszą straż pożarną. Jej po-
wstanie podyktowane było zapewne nakazem okupanta. Do straży 
przymusowo należeli wszyscy mężczyźni ze wsi, a oddziały straża-
ków w czasie wojny podlegały niemieckiej policji porządkowej. Ale 
wojna się skończyła, a jednostka straży pozostała. I choć na początku 
jej wyposażenie było bardzo skromne, to kolejne lata przyniosły 
rozwój i po wielu latach działalności druhowie mają do dyspozycji 
nowoczesny sprzęt. Obecnie jednostka liczy 55 członków łącznie
z młodzieżowymi drużynami pożarniczymi. 

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w sobotnie popo-
łudnie 9 czerwca mszą świętą. Nabożeństwo w intencji strażaków 
odprawił ks. Jarosław Dunajski. Po mszy druhowie oraz zaproszeni 
goście i mieszkańcy Tuchlina przemaszerowali na plac przed szkołą 
prowadzeni przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Gminy Sierakowice.  

Wójt Gminy przekazał druhom ufundowaną przez siera-
kowicki samorząd figurę św. Floriana, patrona strażaków, mówiąc:
– Doceniając dorobek OSP w Tuchlinie w siedemdziesiątą rocznicę Komendant przekazał także pamiątkowe dyplomy z podzię-
powstania jednostki przekazuję w imieniu władz samorządowych kowaniem dla całej jednostki oraz druhów: Kazimierza Krefty – pre-
Gminy Sierakowice figurę św. Floriana, patrona strażaków, a więc zesa OSP w Tuchlinie, Romana Zaworskiego – naczelnika i Jacka 
tych, którzy wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji Myszka za utrzymanie wzorowej sprawności technicznej sprzętu.
niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi.  Jubileusz był okazją do uhonorowania medalami zasłu-
To przekazanie jest uznaniem Waszych osiągnięć, a jednocześnie po- żonych strażaków. Za zasługi dla pożarnictwa złotym medalem od-
dziękowaniem dla rycerzy św. Floriana, którymi są członkowie tu- znaczony został Henryk Sobisz. Srebrne medale otrzymali: Małgo-

tejszej straży po- rzata Bigus, Ryszard Głodowski, Grzegorz Lejk i Mirosław Rożek.
żarnej. Brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczono: Rafała 

W tym Tredera, Mirosława Czaję, Wacława Stencla i Roberta Zaworskiego. 
świątecznym dla Odznaki „Wzorowy Strażak” otrzymali: Marek Breza, Krzysztof
całego Tuchlina Myszk, Rafał Migowski, Leszek Bronk i Tomasz Lawrenc.  
dniu nie zabrak- Tuchlińscy druhowie wręczyli zaproszonym gościom pa-
ło wielu ciep- miątkowe medale będące wyrazem ich wdzięczności. – Pragnę ser-
łych słów uzna- decznie podziękować wszystkim tym, którzy w przeróżny sposób słu-
nia dla straża- żyli nam pomocą i wsparciem – dziękował Kazimierz Krefta, prezes 
ków-ochotników jednostki. 
i społecznej pra-
cy, jaką wyko-
nują. – Przez te 
70 lat funkcjon-
owania straży 
pożarnej wyda-

rzyło się bardzo wiele, bardzo wiele osób pracowało nad tym, aby 
ochotnicza straż pożarna miała taki wizerunek jaki ma obecnie – 
powiedziała Janina Kwiecień, starosta kartuski. – Największym suk-
cesem strażaków jest to, że w rankingach popularności w naszym kra-
ju są na pierwszym miejscu. To znaczy, że społeczeństwo darzy Was 
ogromnym szacunkiem, a my wiemy, że zasługujecie na to. Jesteśmy 
blisko Was i wiemy, że potraficie poświęcić swój czas, który mog-
libyście poświęcić dla rodzin, a wy oddajecie go innym. To jest szla-
chetne i najpiękniejsze, co można zrobić dla drugiego człowieka za 
darmo, bezinteresownie. To jest najcenniejsze – dodała pani starosta 
życząc strażakom zdrowia, sił i satysfakcji z pełnionej służby.  

Za czas poświęcony ludziom, za uratowane mienie i ludz-
kie życie w imieniu samorządu Gminy Sierakowice druhom podzię-
kował wójt Tadeusz Kobiela. – Niech ta jednostka dalej tak funkcjo-
nuje jak do tej pory. Cieszy się ona dużym uznaniem w tym środo-
wisku, w gminie i poza nią. Szczęść Wam Boże! – życzył sierako-
wicki włodarz. 

–  Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchlinie jest trwałym 
ogniwem systemu ratowniczo-gaśniczego tej gminy i powiatu kartus-
kiego – powiedział st. brygadier Edmund Kwidziński, komendant po-
wiatowy PSP. – Na pewno ci, którzy ją wtedy zakładali z myślą, że 
będzie to forma walki z powstałymi pożarami pewnie teraz by popat-
rzeli zupełnie inaczej. Zadania, które spoczywają na strażach pożar-
nych zostały obszarowo tak znacznie rozszerzone, że nie ma dziedzin 
życia, których strażacy by nie zabezpieczali. 

Figurę św. Floriana poświęcił ks. proboszcz Jarosław Dunajski 

Za zasługi dla pożarnictwa
złotym medalem został odznaczony Henryk Sobisz

Tekst i foto: AR
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Nie ma dzieci – są ludzie;
ale o innej skali pojęć,
innym zasobie doświadczenia,
innych popędach, innej grze uczuć.

Janusz Korczak

Uchwałą Sejmu RP mijający rok 
zos ta ł  us tanowiony  Rokiem Janusza  
Korczaka, w związku z 70. rocznicą śmierci 
tego wybitnego pedagoga. Szkoła Podstaw-
o w a
w Puzdrowie włączyła się w obchody Roku 
Korczakowskiego organizując konkursy dla 

uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Wręczenie nagród laurea-
tom miało miejsce 31 maja w Puzdrowie. 

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, był polskim prozaikiem 
żydowskiego pochodzenia, lekarzem, pedagogiem i publicystą. Urodził się 22 lip-
ca 1878 lub 1879 w Warszawie. Był prekursorem działań na rzecz praw i cał-
kowitego równouprawnienia dziecka, a także pionierem działań w dziedzinie re-
socjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego i opieki nad dzieckiem trudnym. Współtwórca i kierownik żydowskiego Domu Sierot 
w Warszawie (1912-1942) i sierocińca dla dzieci polskich Nasz Dom (1919-1936), gdzie stosował nowatorskie metody pedagogiczne. Wykła-
dowca Instytutu Pedagogiki Specjalnej i Wolnej Wszechnicy Polskiej. Zginął wraz ze swymi wychowankami wywieziony z getta warszaws-
kiego 6 sierpnia 1942 r., dobrowolnie 
towarzysząc im w drodze na śmierć w 
obozie zagłady w Treblince.

Szkoła Podstawowa w Puz-
drowie, włączając się w obchody Roku 
Korczakowskiego, zorganizowała dwa 
konkursy plastyczne oraz konkurs wie-
dzy o życiu i twórczości wybitnego pe-
dagoga.

A oto wyniki konkursu pla-
stycznego skierowanego do uczniów 
klas I-III, zatytułowanego „Bohater li-
teracki utworu Janusza Korczaka”: 
pierwsze miejsce zajęła Kinga Formela 
(SP Puzdrowo), drugie – Julia Młyńska 
(SP Sierakowice), a trzecie – Martyna 
Skrzypkowska (SP Sierakowice). 
Najpopularniejszą postacią z utworów 
Korczaka namalowaną przez uczniów 
był oczywiście Król Maciuś Pierwszy. 
Natomiast uczniowie starszych klas 
(IV-VI) mieli za zadanie wykonać por-
tret Janusza Korczaka. I tu zdaniem ko-
misji najlepszy portret wykonała Julia 
Czaja (SP Puzdrowo), drugie miejsce 
zajął Dominik Ropela (Zespół Szkol-
no-Przedszkolny „Mała Szkoła”
w Szopie), a trzecie – Maria Manska 
(SP Sierakowice). Oceny prac plastycznych dokonała komisja w skła-dzie: Maria Bordewicz, Bożena Sela  i Wioletta Kuczkowska.

W konkursie wiedzy o życiu i twórczości Janusza Korczaka pierwsze miejsce zajęła Julia Lewna (SP Sierakowice), drugie – Klaudia 
Kobiela (SP Mojusz), a trzecie miejsce ex equo Julia Formela (ZS Gowidlino) i Wiktoria Sikora (SP Mojusz).

Wręczenie nagród laureatom konkursów zostało poprzedzone niezwykle ciekawym programem artystycznym w wykonaniu uczniów 
szkoły z Puzdrowa. Zaprezentowali m.in. układy choreograficzne i bajkę Jana Wilkowskiego „Miś Tymoteusz Rym Cim Cim”. 

Na zakończenie dyrektor placówki - Mirosława Masowa podziękowała wszystkim uczniom za udział w konkursach. Słowa podzię-
kowania skierowała także do Emilii Maszke, głównej organizatorki konkursów.

Tekst i foto: AR

 Laureaci konkursów poświęconych Januszowi Korczakowi 

Emilia Maszke (z lewej) – inicjatorka konkursów
z Mirosławą Masowa, dyrektorką SP w Puzdrowie

Rok Janusza Korczaka
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Śladami Młodokaszubów

 W 1912 roku powstało w Gdańsku Towarzystwo Młodoka-
szubów. Jego znaczenie dla ruchu kaszubskiego jest nie do prze-
cenienia, stąd w setną rocznicę powstania Towarzystwa Rada Na-
czelna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego podjęła uchwałę w spra-

1wie ustanowienia roku 2012 „Rokiem Młodokaszubów” . Przebiega 
on pod znakiem wspomnień, konferencji, konkursów, zjazdów, od-
czytów, wystaw i publikacji mających na celu oddanie hołdu wybit-
nym postaciom, dzięki którym o Kaszubach mówiło się szeroko.

 Ferdinand Neureiter stwierdził, iż „Ruch Młodokaszubów 
powstał jako reakcja na działalność Kaszubskiego Towarzystwa Lu-  Pierwszy zjazd Towarzystwa Młodokaszubów odbył się
doznawczego (Verein für Kaschubische Volkskunde), które wielu 20 i 21 czerwca 1912 roku w Gdańsku. Nie doszło jednak do za-2osobom wydawało się za bardzo niemieckie” . Patrząc na skład oso- wiązania organizacji, bo „ruch młodokaszubski miał wielu przeciw-
bowy twórców Towarzystwa Ludoznawczego, a szczególnie na jedną ników wśród samych Kaszubów i Pomorzan, którzy obawiali się, że 
z osób zakładających je, nie należy się dziwić takiemu ukierunko- (…) organizacja kaszubska może rozbić ruch narodowy na Pomorzu
waniu. Osobą tą był Friedrich Lorentz, historyk i slawista, zasłużony i (…) dążyć do oderwania Kaszub od odrodzonego w przyszłości
dla Kaszub badacz języka, historii i kultury materialnej, zajmujący 7państwa polskiego” . Jednym z gorących przeciwników zakładania ta-
się szczególnie Słowińcami – jednak z pochodzenia Niemiec. kiej formacji był poseł ks. Bernard Łosiński, a przyświecały mu

 Stowarzyszenie założone przez Lorentza powstało oczywiście pobudki patriotyczne – życzył jak najlepiej zmierzającej 
21 września 1907 r. w Kartuzach, a współtworzącym je był Izydor do odrodzenia wielkiej ojczyźnie, obawiając się wszystkiego, co mo-
Gulgowski.  Zrzeszeni w nim byli zarówno Polacy jak Niemcy, któ- głoby w jakikolwiek sposób w tym przeszkodzić. Andrzej Bukowski 
rych celem były badania i naukowe opracowania materiałów doty- na podstawie posiadanych numerów „Gryfa” oszacował ilość uczest-
czących Kaszub i Kaszubów. Drogi obu badaczy zeszły się w Kartu- 8ników Zjazdu na około 50 osób , z których nie wszystkie udało mu 
zach, bo Izydor Gulgowski „po ukończeniu Seminarium Nauczy-

się ustalić z imienia i nazwiska.
cielskiego w Tucholi objął posadę nauczyciela w Dzierżążnie (k. Kar-

Zatem w zwołanym ponownie 22 sierpnia 1912 roku Zjeź-3tuz)” , zatem strony te nie były mu obce, a Friedrich Lorentz miesz- dzie założycielskim uczestniczyli już tylko ci, którzy zgodzili się na 
kał kolejno w Gdańsku, Wejherowie, Kartuzach (od końca 1904 roku utworzenie organizacji kaszubskiej. Powołano Towarzystwo Mł-
– przez 10 lat, czyli w czasie tworzenia Kaszubskiego Towarzystwa odokaszubów, którego przewodniczącym został ks. Ignacy Cyra,4Ludoznawczego ) i następnie w Sopocie. Według słów prof. Andrzeja dr A. Majkowski – sekretarzem, a dr F. Kręcki - skarbnikiem.
Bukowskiego „można przyjąć, że zamiłowania tych dwóch ludzi wy- Wędrując śladami Młodokaszubów zatrzymajmy się w ni-
szły sobie naprzeciw i wyraziły się w powołaniu do życia organizacji, niejszym krótkim omówieniu przy zaledwie czterech sylwetkach: 
którą następnie przez szereg lat napełniali swoim duchem: Lorentz ja- Aleksandrze Majkowskim, Janie Karnowskim, Leonie Heyke i Fran-
ko prezes, Gulgowski jako sekretarz, obydwaj jako redaktorzy wy- ciszku Sędzickim. Każda z tych postaci zasługuje na baczną uwagę
dawanego w nieobowiązujących terminach czasopisma pt. Mittei- i może stać się wektorem wskazującym drogę do sposobów działania 5lungen des Vereins für kaschubische Volkskunde (1908 – 1913) . Na na rzecz małej ojczyzny.

9łamach tego czasopisma ukazywały się liczne prace językoznawcze, Aleksander Majkowski  – (1876-1938) poeta, pisarz ka-
artykuły na temat kultury materialnej, bogaty materiał folklorys- szubski, działacz narodowy, lekarz, inicjator i założyciel Towarzys-
tyczny: pieśni, legendy, podania, zabawy, zagadki, przysłowia. Nie- twa Młodokaszubów, urodzony w Kościerzynie w rodzinie rolnika, 
zwykle ważną i owocną działalność Towarzystwa przerwał wybuch dzięki funduszom Towarzystwa Pomocy Naukowej w Chełmnie
pierwszej wojny światowej. skończył progimnazjum w Kościerzynie i gimnazjum w Chojnicach, 

 Aleksander Majkowski bardzo cenił sobie działalność Ka- gdzie należał do kółka filomackiego „Mickiewicz”, studiował w Ber-
szubskiego Towarzystwa Ludoznawczego i dokonania jego twórców. linie, potem Gryfii (uniwersytet założony przez księcia Warcisława, 
Ciepło wyrażał się o pracach Izydora Gulgowskiego, ale od dawna no- gdzie na ścianach wisiały portrety książąt pomorskich i gdzie za-
sił się z zamiarem stworzenia organizacji kaszubskiej. Myśl ta pewne zrodziły się w młodym Majkowskim patriotyczne zapatrywa-
„dojrzała na początku 1912 roku, w okresie wyborów do parlamentu nia na rodzimą przeszłość), za działalność patriotyczną na rzecz sezo-
niemieckiego, kiedy się okazało, że teren Kaszub stał się przedmio- nowych robotników z Polski wydalony z uczelni, dalej kontynuował 
tem szkodliwych rozgrywek politycznych nie tylko pomiędzy stroną studia w Monachium. Rozprawę doktorską napisał w Zurychu. Po stu-6polską a niemiecką, lecz także wewnątrz obozu polskiego” . W re- diach pracował na stażu w gdańskim szpitalu i jednocześnie reda-
dagowanym przez siebie „Gryfie” Majkowski nawoływał wszystkich gował „Gazetę Gdańską”. Potem przeniósł się do rodzinnej Koście-
do zrzeszenia się, stworzenia miejsca, w którym  będą się ścierały rzyny, ale nie znalazł już wśród swoich zrozumienia. Ważnym doko-
przeciwne poglądy, ale zawsze podporządkowane odrodzeniu Kaszub naniem tego okresu było powołanie do życia czasopisma „Gryf”, na 
jako polskiej dzielnicy. Wymyślone hasło Co kaszubskie to polskie którego łamach odbywały się dyskusje na temat Kaszub i ich przy-
przyświecało organizacji, która miała pracować dla Kaszub, nie gu- należności do Polski, prezentowano literaturę kaszubską, opisywano 
biąc jednak ogólnej dbałości o interesy Polski. mowę, popularyzowano wiedzę o kulturze materialnej i duchowej Ka-

1 Uchwała Nr 27/2011 Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z dnia 18 li-
stopada 2011 w sprawie ustanowienia roku 2012 „Rokiem Młodokaszubów”.
2 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej, Gdańsk 1982, s. 95.
3 Hasło Gulgowski Izydor, Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t.2, s.136.
4 Hasło Lorentz Friedrich Wilhelm, Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t.-
3, s.80.
5 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 145-146.
6 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 238.
7 T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk 1997, s. 237.
8 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 245. Wymienia tu m.in. następ-
ujące osoby: z Kaszub i Pomorza: sędzia A. Chmielewski z Sopotu, ks. I. Cyra z Drzyci-
mia, Stefan Dąbrowski z Donimierza, poseł Dunajski, dentysta dr Fr. Filarski z Gdańska, 
adwokat Grabarz z Kwidzyna, dentysta W. Hirsch z Nowego, Teodor Jarzębek z Nawry, 
urzędnik bankowy Włodz. Kaczmarek ze Starogardu, A. Konieczny – red. „Gazety Gd-
ańskiej”, Leon Kowalski – red. „Naszej Gazety” w Starogardzie, Jan Komendziński z Ró-
wiennicy, ks. Albin Kroplewski z Borzyszkowa, dr Fr. Kręcki z Gdańska, dr Kubacz z Gd-
ańska, adwokat – poseł Łaszewski z Grudziądza, ks. poseł Łosiński z Sierakowic, Fr. Ma-
choll z Koleczkowa, dr A. Majkowski z Sopotu, kupiec Ant. Miotk z Pucka, dr Panecki z 
Gdańska, ks. Pełka z Grabowa, ks. Roehle z Lubichowa, Fr. Sędzicki z Kościerzyny, Jó-
zef Sikorski z Koleczkowa,  dr P. Spandowski z Pelplina, Nikodem Szmelter ze Świecia, 
dr M. Szuca z Brus, Stan. i Waleria Szweda z Iławy, Fr. Tempski z Ostrowitego, dr H. 
Tempski z Bukowego Pola, ks. W. Wojciechowski z Borzyszkowa, Jan Wojke z Łężyc, 
ks. J. Wrycza ze Śliwic, ks. dr Wolszlegier z Pieniążkowa, ks. Zakryś z Klonówki, ; z 
Wielkopolski: B. Chrzanowski z Poznania, Roman Janta – Połczyński z Żabiczyna, dr Fr. 
Szreder z Poznania; z Królestwa: Gustaw Olechowski, red. „Kur. Warsz.”, dr Leon Rut-
kowski z Płońska, Małgorzata Starzyńska z Warszawy.
9 Opracowano na podstawie: J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938). Bio-
grafia historyczna, Gdańsk – Wejherowo 2002; T. Linkner, Wstęp, [w:] A. Majkowski, 
Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914, Wejherowo-Pelplin 2000.
10 Opracowanie na podstawie: C. Obracht-Prondzyński, Jan Karnowski – życie i twó-
rczość, [w:] J. Karnowski, Dramaty, seria: Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. VI.
11 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 319.
12 Tamże, s. 165.
13 Dane o poecie zaczerpnięto z książek: Leon Heyke – Świętopełk literatury kaszubs-
kiej, red. J. Kęcińska, Gdańsk – Wejherowo 2007; F. Neureiter, Historia literatury kas-
zubskiej, Gdańsk 1982.
14 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 335.
15 Opracowanie na podstawie: J. Schodzińska, Franciszek Sędzicki, Gdańsk – Wejher-
owo 2003.
16 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 262.
w pobliżu Starogardu. Dobrą charakterystykę Heyki dał A. Bukowski pisząc tak: „W życ-
iu codziennym cichy, skromny, nie narzucający się, zamknięty
w sobie, oddany był wyłącznie swej pracy literackiej i młodzieży, którą lubił i która na-
wzajem otaczała go miłością i szacunkiem. Od życia społecznego i organizacyjnego tr-
zymał się z dala, nie miał bowiem żadnych ambicji wodzowskich w przeciwieństwie np. 
do Majkowskiego”.
Franciszek Sędzicki - (1882 - 1957 ) działacz narodowy, regionalista i poeta kaszubski, ur-
odził się w Rotembarku (pomiędzy Kościerzyną a Wdzydzami) w rodzinie chłopskiej, uc-
zęszczał do gimnazjum w Kościerzynie, nie skończył szkoły średniej ani wyższej, z bra-
ku środków na kształcenie zdobywał wiedzę samodzielnie, w wieku 24 lat przeniósł się 
do Kościerzyny, zaangażował w życie narodowe, rozpoczął współpracę z polskimi cza-
sopismami i gazetami, współpracował z Aleksandrem Majkowskim – a tym samym z re-
dagowanym przez niego „Gryfem” (w latach 1908-1910) – zajmował się głównie spra-
wami organizacyjnymi i technicznymi, opublikował też na łamach tego pisma bajki i pieś-
ni ludowe. Wydane w 1911 roku Dumki z kaszubskich pól spotkały się jednak z ostrą 
krytyką Majkowskiego i drogi obu rozeszły się. Współpracował z „Gazetą Grudziądzką” 
i wieloma innymi pismami, był orędownikiem połączenia Kaszub z Polską (dlatego sprz-
eciwiał się idei Zrzeszeńców, którzy widzieli w Kaszubach odrębny naród), sporą część 
życia związał z Gdańskiem (zamieszkał tu w 1927 roku), nawiązał współpracę z pismem 
wydawanym przez malarza Mariana Mokwę, był sekretarzem Gminy Polskiej w Wolnym 
Mieście Gdańsku. W czasie II wojny ukrywał się w Kornem, po wojnie wrócił do Gdań-
ska i pracował w bibliotece Miejskiej. Umarł 19 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. 
 Towarzystwo Młodokaszubów nie rozwinęło w rezultacie szerszej działalności, ale dało 
silny impuls sprawie kaszubskiej. Według A. Bukowskiego przyczyną była toczona walk-
a, w wyniku której „wytworzyła się na Kaszubach atmosfera nieufności, podejrzliwości i 
oskarżeń. Zarzut <separatyzmu>, najczęstszy i najcięższy, nie mając pokrycia w rzec-
zywistości, był w gruncie rzeczy niczym innym jak straszakiem, używanym przez partie i 
koterie w walce o wpływy polityczne. Walka zaś przybierała na zaciętości, im bardziej po 
stronie przeciwników zaczęto zdawać sobie sprawę, że ruch młodokaszubski oparty jest 
na nieznanej dawniej na Pomorzu sile żywiołowej i że liczy w swoich szeregach ludzi 
nieprzeciętnych”.

Danuta Pioch
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szub. Kolejnym miejscem stał się dla niego Sopot, gdzie z jego ini- ceum i Gimnazjum im. Józefa Wybickiego (1935 – 1939). Po wybu-
cjatywy powstało muzeum kaszubskie. W trakcie I wojny był leka- chu II wojny światowej aresztowany i rozstrzelany 16 X 1939 r. w Le-
rzem frontowym niemieckiego wojska. Z tych przeżyć spisał  Pa- sie Szpęgawskim w pobliżu Starogardu. Dobrą charakterystykę Hey-
miętnik  z wojny europejskiej roku 1914. W 1921 r. założył dom ro- ki dał A. Bukowski pisząc tak: „W życiu codziennym cichy, skromny, 
dzinny w Kartuzach, przy ulicy 5-tej Brygady, w willi Erem. Umarł nie narzucający się, zamknięty w sobie, oddany był wyłącznie swej 
w Gdyni, a pochowany został na cmentarzu w Kartuzach. pracy literackiej i młodzieży, którą lubił i która nawzajem otaczała go 

10 miłością i szacunkiem. Od życia społecznego i organizacyjnego trzy-Jan Karnowski  – (1996-1939) -  poeta, pisarz kaszubski, 
mał się z dala, nie miał bowiem żadnych ambicji wodzowskichpolityk, kaszubsko-pomorski działacz regionalny. A. Bukowski na-

14pisał o nim tak: „O ile Majkowski był twórcą i przywódcą ruchu mło- w przeciwieństwie np. do Majkowskiego” .
15dokaszubskiego, Karnowski był jego mózgiem; Majkowski wytyczał Franciszek Sędzicki  - (1882 - 1957 ) działacz narodowy, 

drogę, Karnowski ją teoretycznie i naukowo podbudowywał, uza- regionalista i poeta kaszubski, urodził się w Rotembarku (pomiędzy 
11sadniał oraz popularyzował” . Karnowski urodził się w 1886 roku Kościerzyną a Wdzydzami) w rodzinie chłopskiej, uczęszczał do gim-

w Czarnowie pod Brusami, w rodzinie zamożnego rolnika. Pobierał nazjum w Kościerzynie, nie skończył szkoły średniej ani wyższej,
nauki w Collegium Marianum w Pelplinie, potem w gimnazjum z braku środków na kształcenie zdobywał wiedzę samodzielnie,
w Chojnicach (kółko filomackie „Mickiewicz” [jak Ceynowa i Ma- w wieku 24 lat przeniósł się do Kościerzyny, zaangażował w życie 
jkowski], któremu to kołu w latach 1906-1907 prezesował). Stu- narodowe, rozpoczął współpracę z polskimi czasopismami i gazeta-
diował w Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie zachwycił się, mi, współpracował z Aleksandrem Majkowskim – a tym samym z re-
pod wpływem różnych czynników (jak studiowanie „Roczników To- dagowanym przez niego „Gryfem” (w latach 1908-1910) – zajmował 
warzystwa Naukowego w Toruniu”, czytanie „Gazety Gdańskiej”, się głównie sprawami organizacyjnymi i technicznymi, opublikował 
analizowanie sprawozdań Kaszubskiego Towarzystwa Ludo- też na łamach tego pisma bajki i pieśni ludowe. Wydane w 1911 roku 
znawczego z Kartuz) sprawami pomorskimi i kaszubskimi. Za jego Dumki z kaszubskich pól spotkały się jednak z ostrą krytyką Maj-
namową w 1908 roku powstało Koło Kaszubologów (wśród jego czło- kowskiego i drogi obu rozeszły się. Współpracował z „Gazetą Gru-
nków widnieją takie nazwiska: J. Karnowski, Bolesław Piechowski, dziądzką” i wieloma innymi pismami, był orędownikiem połączenia 
Wacław Wojciechowski, Leon Heyke, Leon Miszewski, Sylwester Kaszub z Polską (dlatego sprzeciwiał się idei Zrzeszeńców, którzy wi-
Grabowski, Brunon Gabrylewicz – wszyscy biorący później czynny dzieli w Kaszubach odrębny naród), sporą część życia związał

12 z Gdańskiem (zamieszkał tu w 1927 roku), nawiązał współpracę z pis-udział w ruchu młodokaszubskim ). W 1910 roku Karnowski opuścił 
mem wydawanym przez malarza Mariana Mokwę, był sekretarzem Seminarium i udał się na studia (najpierw teologiczne, potem prawni-
Gminy Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. W czasie II wojny uk-cze, 1910-1911) do Fryburga. W tym czasie pod presją władz prus-
rywał się w Kornem, po wojnie wrócił do Gdańska i pracowałkich została zawieszona działalność Kaszubologów (m.in. za kolpor-
w bibliotece Miejskiej. Umarł 19 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. taż „Gryfa” i propagowanie głoszonych w nim idei). Dzięki Karnow-

 Towarzystwo Młodokaszubów nie rozwinęło w rezultacie skiemu Koło nawiązało kontakty z Majkowskim. Obaj znamienici Ka-
szerszej działalności, ale dało silny impuls sprawie kaszubskiej. We-szubi przypadli sobie niezmiernie do serca. Drogi Karnowskiego pro-
dług A. Bukowskiego przyczyną była toczona walka, w wyniku któ-wadziły dalej przez: Wrocław (studia, założenie „Koła Akademików 
rej „wytworzyła się na Kaszubach atmosfera nieufności, podejrz-Prus Królewskich”), Toruń (służba wojskowa), Poznań (szpital woj-
liwości i oskarżeń. Zarzut <separatyzmu>, najczęstszy i najcięższy, skowy po ranie odniesionej na froncie wschodnim w 1916 roku), To-
nie mając pokrycia w rzeczywistości, był w gruncie rzeczy niczym in-ruń (naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa w Urzędzie Wojewódzkim), 
nym jak straszakiem, używanym przez partie i koterie w walceCzersk (naczelnik sądu), ponownie Toruń (redagowanie „Mestwina”, 
o wpływy polityczne. Walka zaś przybierała na zaciętości, im bar-członek zarządu „Towarzystwa Naukowego w Toruniu”), Chojnice
dziej po stronie przeciwników zaczęto zdawać sobie sprawę, że ruch (sędzia). W początkowych miesiącach II wojny zmarł i został pocho-
młodokaszubski oparty jest na nieznanej dawniej na Pomorzu sile wany na cmentarzu w Wyrzysku, po wojnie przeniesiony na Kaszuby 

16i pochowany na cmentarzu w Brusach. żywiołowej i że liczy w swoich szeregach ludzi nieprzeciętnych” .
13 Danuta PiochLeon Heyke   – (1885 – 1939) ksiądz, poeta kaszubski, 

urodzony w Cierzni w rodzinie chłopskiej, niedaleko Wejherowa, 
szkołę powszechną kończył w Bieszkowicach, potem uczył się w wej-
herowskim gimnazjum, studiował w pelplińskim seminarium (należał 
do Koła Kaszubologów).  Święcenia kapłańskie otrzymał w 1910 ro-
ku i został skierowany na pierwszą wikariatkę w Lignowach pod Gru-
dziądzem, po niedługim czasie przeniesiony do parafii św. Józefa
w Gdańsku. Dalsze studia odbywał we Fryburgu i Wrocławiu, gdzie 
zaprzyjaźnił się  z Janem Karnowskim, którego bardzo cenił, tu też 
uzyskał stopień doktora teologii. Dalszą pracę wikariuszowską od-
bywał w Chojnicach, Kościerzynie, Kartuzach. W okresie I wojny 
był kapelanem i sanitariuszem w mundurze żołnierza armii pruskiej.  
Po wojnie skierowano go do posługi wikariuszowskiej w Chmielnie 
(tu wykorzystał zebrany przed wojną materiał z wycieczek po Ka-
szubach i napisał epos Dobrogost i Miłosława), potem pracował też 
w Wygodzie. W okresie międzywojennym był katechetą Państwo-
wego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w latach 1920-1935 
(do momentu jego likwidacji), później prefektem Państwowego Li-
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Piszę ten tekst pełna podziwu morskiego Towarzystwa Genealogi-
i wdzięczności dla pana mgr. inż. Ja- cznego. Zachęcam – naprawdę warto! 
nusza Pawelczyka - prezesa Pomor- Pozwolę sobie na przytoczenie zaledwie 
skiego Towarzystwa Genealogicznego. kilku zdań z wykładu pani Ireny Kucz: 

W sobotę 26 maja odbyła się „Podstawowym celem digitalizacji
w Pelplinie sesja wykładowa pt. „Dzie- ksiąg parafialnych jest utrwalenie za-
je i pochodzenie pomorskich rodów.” wartych w nich danych. Ponieważ księ-
Jednym z punktów programu, tej nie- gi pomorskie nie zawierają indeksów, 
zmiernie ciekawej sesji, było przekaza- dodatkowym zadaniem, wykonywanym 
nie 5 tomów księgi indeksów z parafii przez wolontariuszy związanych z na-
Sierakowice ks. proboszczowi Broni- szym towarzystwem, jest sporządzanie 
sławowi Dawickiemu. Tom pierwszy indeksów. To dość żmudna i czaso-
księgi indeksów to chrzty chronolo- chłonna praca, która jednak może przy-
gicznie, drugi – chrzty alfabetycznie, nieść dodatkowe efekty, których się nie 
trzeci – alfabetycznie wg nazwiska przewidywało. Księgi to nie tylko chro-
matki, czwarty – śluby chronolo- nologiczny zbiór dat dotyczących ślu-
gicznie,alfabetycznie wg pana młod- bów, narodzin i zgonów. W tych, do-
ego i alfabetycznie wg panny młodej, konywanych po łacinie, po polsku, nie-
piąty – zgony chronologicznie i alfa- miecku i rosyjsku zapiskach zawiera się 
betycznie. także historia Polski, rozbiorów i wo-

To gigantyczne dzieło jest jen; dramat kobiet umierających w po-
owocem żmudnej i czasochłonnej pracy łogu albo tych, które rodziły po kil-

1,5 m x 4 m. Wystawiono również prace wykonane przez pana Janusza Pawelczyka, który znany kanaścioro dzieci i większość musiały 
młodzież szkół gdańskich, które zostały nagrodzonejest naszym czytelnikom jako autor teks- pochować tuż po urodzeniu. To dramaty 
w konkursie genealogicznym „Moja pomorska rodzina”. tów zamieszczonych w latach ubieg- owdowiałych mężów i wdów tracących 
Można było także obejrzeć stare mapy i inne materiały łych na łamach „Wiadomości Siera- mężów w czasie wojen.”  
genealogiczne. Każdy, kto chciał, mógł również zaz-kowickich”. Artykuły były niezmiernie Pani Irenie pragnę bardzo ser-
naczyć kółkiem na wywieszonych mapach terenów wo-interesujące. W poszukiwaniu korzeni decznie podziękować za udostępnienie 
jewództw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, miej-swojego rodu pan Janusz trafił do Sie- redakcji „Wiadomości Sierakowickich” 
sce pochodzenia swoich przodków - z jakich terenów wy-rakowic. W badaniu wątków rodzin- kopii cennych materiałów archiwal-
wodzi się jego nazwisko.nych zgłębiał księgi parafialne parafii nych.

Sesję zakończył pan Mariusz Momont, który św. Marcina w Sierakowicach, co było Ks. dr Krzysztof  Koch - dy-
opowiedział czym zajmuje się Pomorskie Towarzystwo impulsem i zapoczątkowało indeksację rektor biblioteki diecezjalnej w Pelpli-
Genealogiczne poza digitalizacją i indeksacją archiwów. tych ksiąg. nie - wygłosił następny wykład na te-
Towarzystwo organizuje w szkołach konkursy genealo-Jesteśmy niezmiernie wdzięcz- mat: „Wyższe Seminarium w Pelplinie
giczne i wykłady o tematyce genealogicznej dla różnych ni, że pan Janusz Pawelczyk podjął się te- i jego książnica na przestrzeni wie-
środowisk. Wszystkie osoby skupione w PTG łączy pasja go mrówczego dzieła, jakim jest digitali- ków”. Po przerwie, wykład poświęcony 
poszukiwania własnych korzeni. Towarzystwo Genea-zacja i indeksacja ksiąg parafialnych. Na- „Źródłom pozametrykalnym do poszu-
logiczne zajmuje się także fotografowaniem nagrobków leży dodać, że jest to praca nieodpłatna, kiwań genealogicznych w zasobach ar-
na cmentarzach w naszym regionie i indeksowaniem ich. podyktowana jedynie pasją i zaintere- chiwów państwowych” wygłosił mgr 
Indeksy będą tworzyć bazę indeksów cmentarzy.sowaniem autora. Również elektroniczna Rafał Potrzebowski z Archiwum Pań-

Spotkania Towarzystwa odbywają się w każdą wersja tego dzieła jest milowym krokiem stwowego w Gdańsku. W ostatniej czę-
drugą sobotę miesiąca o godzinie 11.00 w Sopocie. ułatwiającym korzystanie z niego w po- ści pelplińskiej sesji wykładowej Ry-
Omawia się na nich nie tylko sprawy bieżące związaneszukiwaniu korzeni rodzinnych. Księgę szard Szwoch - nauczyciel, polonista
z działalnością Towarzystwa, jest również czas na dzie-indeksów pan Janusz Pawelczyk przeka- i historyk, znawca dziejów Kociewia
lenie się osiągnięciami genealogicznymi członków. Każ-zał proboszczowi parafii św. Marcina i Starogardu Gdańskiego - wygłosił wy-
dy, kto jest zainteresowany genealogią, może wziąć udział w Sierakowicach ks. Bronisławowi Da- kład pt. „Słownik biograficzny Kociew-
w comiesięcznym spotkaniu, zadawać pytania drogąwickiemu, aby ułatwiła i służyła tym, ia” jako źródło do badań genealogi-
e-mailową: , a także śledzić na bie-którzy zechcą poszukiwać historii swojej cznych.
żąco stronę internetową towarzystwa:rodziny. Ks. Bronisław Dawicki z uwa-
Ważną częścią strony będzie FORUM, na którym jego Ponieważ pan Janusz Pa- gą i nieukrywaną dumą słuchał wy-
uczestnicy będą mieli okazję do wypowiedzenia się i za-welczyk jako prezes Pomorskiego To- kładu swojego szkolnego kolegi. Z każ-
dawania pytań na interesujące ich tematy.  warzystwa Genealogicznego zajęty był dym kolejnym zdaniem wykładu ro-

Czuję się zaszczycona, że zostałam zaproszona w tym dniu obowiązkami gospodarza dziło się we mnie postanowienie o ko-
na tą sesję i że mogłam w niej uczestniczyć. Urzekł mnie sesji, nie udało się przeprowadzić nieczności nabycia tego słownika, który 
klimat sesji – taki rodzinny i pełen wzajemnej życzliwoś-z nim wywiadu. Liczę jednak na wy- jest niezwykłą kopalnią wiedzy o lu-
ci. Poznałam wspaniałych ludzi, których łączy wspólna wiad z panem Januszem, jako pasjon- dziach i rodach na Kociewiu, znanych ró-
pasja; pasja, która dodaje energii działania, zapobiega ży-atem genealogii. wnież nam w Sierakowicach. Gra-tuluję 
ciowemu pesymizmowi i zgorzknieniu. Wreszcie, pozna-Przekazanie ksiąg było jed- panu Ryszardowi Szwochowi tej pasji i 
łam nową dziedzinę poszukiwań i badań, z którą do tej nym z elementów niezwykle inte- gigantycznej pracy badawczej. Żałuję ni-
pory nie miałam do czynienia. Sesja uświadomiła mi ta-resującej sesji, którą zorganizowało Po- ezmiernie, że nie starczyło już czasu na 
kże doniosłą rolę archiwizacji dokumentów w urzędzie, morskie Towarzystwo Genealogiczne dyskusję w kuluarach.
gdzie pracuję. Ukazała, jak ważne jest ich prawidłowe i Archiwum Diecezjalne w Pelplinie. W Sesji towarzyszyła również 
oznakowanie i przechowywanie; jakim są cennym źród-sesji zaplanowano cztery wykłady. wystawa o tematyce genealogicznej, zor-
łem historii gminy, powiatu, państwa i każdego czło-Pierwszy wykład wygłosiła pani Irena ganizowana w innych salach biblioteki. 
wieka, że liczy się każdy nawet odręcznie zrobiony zapis Kucz na temat „Księgi parafialne jako Były to między innymi drzewa genea-
na marginesie skrawka papieru.bogate źródło o przeszłości”. Z pełną logiczne Krzysztofa Zielińskiego i Bro-

Maria Karolaktreścią tego wystąpienia można za- nisława Wenty. Drzewo genealogiczne 
poznać się na stronie internetowej Po- Bronisława Wenty miało wymiary

kontakt@ptg.gda.pl
 www.ptg.gda.pl. 

Prezes PTG pan Janusz Pawelczyk wręcza 5 tomów
indeksów proboszczowi parafii św. Marcina

w Sierakowicach ks. Bronisławowi Dawickiemu

Foto: M.Karolak
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W poprzednim numerze „Wiadomości Sierakowickich” erabiają program liceum i wykonują masę ciekawych doświadczeń i 
opublikowaliśmy wywiady z uzdolnionymi uczniami, miesz- eksperymentów. Kolejny projekt, w którym uczestniczy Kamil to 
kańcami naszej gminy. Dziś prezentujemy kolejnych młodych, zdol- „Rozwój przez kompetencje” – program realizowany przez uni-
nych. Tym razem są to uczniowie i absolwenci Gimnazjum im. Józe- wersytet w Białymstoku w zakresie nauk matematyczno-
fa Piłsudskiego w Sierakowicach będący fi-
nalistami i laureatami wojewódzkich kon-
kursów kuratoryjnych.

Łucja Kuczkowska z klasy IId 
oraz Jakub Sildatk z klasy IIe to finaliści 
etapu wojewódzko-metropolitalnego kon-
kursu biblijnego, który odbył się w marcu
w Rumi. Zakres tematyczny obejmował ewa-
ngelię św. Mateusza, życiorys Karoliny Kóz-
kówny, homilię Benedykta XVI wy-
głoszoną na zakończenie Światowych Dni 
Młodzieży w Madrycie w 2011 r. oraz frag-
menty z Katechizmu Kościoła Katolickiego. 

Zarówno Łucja jak i Jakub co 
roku, już od szóstej klasy szkoły podstawo-
wej, biorą udział w konkursie biblijnym.

Paweł Wróblewski z klasy IIId 
jest finalistą konkursu informatycznego. Już 
w klasie pierwszej i drugiej chciał brać 
udział w konkursie, ale nie było takiej 
możliwości, bo uczestnikami mogli być 
wyłącznie uczniowie należący do kółka in-
formatycznego lub uczniowie klas trzecich. 
W eliminacjach rejonowych brało udział tro-
je uczniów sierakowickiego gimnazjum, ale 
tylko Pawłowi udało się dostać do etapu wo-

przyrodniczych i przedsiębiorczości.jewódzkiego. Znalazł się w gronie 101 finalistów. Konkurs odbył 
Julia Penkowska z klasy IIId to finalistka konkursu ma-się w gimnazjum jezuitów w Gdyni. Poziom był bardzo wysoki. 

tematycznego. Jej zdaniem etap szkolny konkursu był znacznie trud-Konkurs składał się z części teoretycznej (test) i praktycznej (trzeba 
niejszy niż eliminacje rejonowe. Planuje pójść do liceum ogól-było napisać program i stworzyć tablice w Excelu). – Informatyką 
nokształcącego w Gdańsku. Interesuje się także oceanografią,interesowałem się już w szkole podstawowej, ale dopiero w gimnaz-
a także sprawami na rzecz ochrony środowiska i pracą społeczną.jum rozwinąłem te zainteresowania – mówi Paweł i zdradza swoje 

 Najmłodszy w tym gronie Adrian Gojtowski z klasy If plany na przyszłość: – Wybieram się do technikum infor-
to finalista konkursu geograficznego.  Po raz pierwszy brał udziałmatycznego, a później na studia.
w tego typu konkursie i już odniósł sukces. Przyrodą i geografią Martyna Fierka (uczennica klasy IIIh) jest finalistką kon-
zaczął interesować się już od czwartej klasy podstawówki. Ponie-kursu niemieckiego. –  Moje przygotowania trwały od drugiej klasy, 
waż zagadnienia konkursowe obejmowały program gimnazjum, Ad-przygotowywała mnie wówczas pani Iwona Kolka – opowiada Mar-
rian jako uczeń klasy pierwszej musiał zgłębić treści, których jesz-tyna. – Dostałam się do etapu wojewódzkiego, ale zabrakło mi tro-
cze w szkole nie przerabiał. Oprócz geografii pasjonuje go także hi-chę do finalisty. W trzeciej klasie przygotowywała mnie pani Da-
storia i biologia.nuta Drywa. Codziennie po lekcjach siedziałyśmy po trzy godziny

Młodzież z gimnazjum w Sierakowicach nie skupia się i wałkowałyśmy stronę bierną i wszystkie czasy zaprzeszłe. Cza-
wyłącznie na nauce. O innych pasjach i zainteresowaniach tychsami sobie żartuję, że lepiej potrafię gramatykę niemiecką niż pol-
młodych ludzi opowiada Wiesława Płotka, szkolny pedagog. ską. Uczyłam się także w domu i niestety zabrakło mi trzech pun-
 – Oprócz zainteresowań przedmiotowych każdy z tych uczniów ma któw do finału, a przeszkodą byli raczej Niemcy, biorący udział
zainteresowania sportowe czy muzyczne. Kuba to nasz tenisista, kt-w konkursie. Byłam mniej więcej dwudziesta, a przede mną sami 
óry prezentował się już na szczeblu ogólnopolskim. Paweł trenuje ai-Niemcy. 
kido, a Julia karate i występowała zarówno u nas w szkole, jakNiestety, w konkursie biorą udział także Polacy pocho-
i w województwie. Martyna natomiast ma zdolności organiza-dzenia niemieckiego, dla których niemiecki to język rodzimy. Niby 
torskie, a w pierwszej klasie występowała w szkolnym kabarecie. nie powinno tak być, ale jednak jest.
Łucja gra na pianinie i dostała się do studium organistowskiegoW etapie rejonowym konkursu w Kościerzynie Martyna 
w Pelplinie. Ważne jest to, że nasi uczniowie mają takie osiągnięcia była pierwsza (w eliminacjach także brali udział Niemcy, ale Mar-
– są finalistami i laureatami, a oprócz tego mają czas dla siebietyna ma satysfakcję, że ich pokonała), zajęła także pierwsze miejsce 
i swoich pasji. Świetnie sobie radzą w grupach, mają świetny kon-w konkursie językowym organizowanym w szkole na Wzgórzu
takt z rówieśnikami. Potrafią zainicjować wiele ciekawych akcji. Są w Kartuzach. Martyna interesuje się także historią i geografią, ale to 
wszechstronni, myślą o swoim rozwoju – chwali zdolnych uczniów jednak języki obce są jej największą pasją – angielski i francuski, 
Wiesława Płotka i dodaje: – U młodych, zdolnych ludzi liczy się którego uczy się samodzielnie. Plany na przyszłość ma ambitne – 
wytrwałość. I tego im życzę: aby wytrwali w swoich planach i ma-marzy o karierze konsula.
rzeniach.Kamil Felskowski z klasy IIId ma wszechstronne zain-

Wyrazy uznania należą się także nauczycielom, którzy teresowania o czym świadczy udział w konkursach historycznym, 
przygotowali uczniów do konkursów: Danucie Drywa, Emilii Syl-biblijnym, matematycznym i geograficznym. Jest finalistą konkursu 
datk, Annie Andryskowskiej, Dorocie Benkowskiej, ks. Piotrowi matematycznego, biblijnego i historycznego oraz laureatem kon-
Wałdoch, Witoldowi Sildatk i Mariuszowi Ros. Uzdolnionym kursu matematycznego i geograficznego.
uczniom gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych. Z pewnością Kamil bierze także udział w projekcie „Zdolni z Pomo-
usłyszymy o nich jeszcze nie raz.rza”, w którym uczniowie rozwijają swoje umiejętności z przed-

ARmiotów ścisłych: fizyki, matematyki i informatyki. Na zajęciach prz-

Z nich możemy być dumni

Młodzież z dyrektorem gimnazjum Krzysztofem Andryskowskim
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Dokładnie dziesięć lat po uroczystości nadania Szkole Pod- niezwykły człowiek chociaż z pochodzenia nie był Kaszubą, jeszcze 
stawowej w Lisich Jamach imienia ks. Anastazego Sadowskiego, pla- za życia nazwany został kaszubskim Wawrzyniakiem ze względu na 
cówka otrzymała sztandar. Dwunasty czerwca 2012 roku to dzień, wszelkie poczynania społeczne, oświatowe i gospodarcze. Gdy został 
który na zawsze zapisze się na kartach historii szkoły i wsi. – Taki w 1902 roku pierwszym lokalnym wikarym w niedalekiej Wygodzie 
dzień zdarza się w życiu szkoły tylko raz – powiedziała podczas uro- nastąpił dynamiczny rozkwit wsi i ustanowionej cztery lata później 
czystości Bogumiła Okrój. wygodzkiej parafii. To dzięki jego staraniom wybudowano m.in. cegi-

elnię, plebanię, organistówkę i bu-
dynki gospodarcze, a w 1913 r. roz-
poczęto budowę pięknego wygodz-
kiego kościoła, w którym mieliście
Państwo okazję być podczas uroczy-
stości poświęcenia naszego sztandaru. 
Zazwyczaj z uroczystością nadania 
imienia łączy się również fakt wrę-
czenia szkole sztandaru. U nas jednak 
wygląda to nieco inaczej, gdyż do-
piero dzisiaj, w dziesiątą rocznicę 
uhonorowania szkoły imieniem księ-
dza Anastazego Sadowskiego, nastąpi 
uroczyste wręczenie szkole sztandaru. 

Przedstawiciele Rady Ro-
dziców ceremonialnie przekazali 
sztandar dyrektor szkoły, która nas-
tępnie oddała go na ręce szkolnego 
pocztu sztandarowego. Anna Czaja, 
przewodnicząca Rady Rodziców 
powiedziała: – Niech ten sztandar jed-
noczy szkolną społeczność w służbie 

Świąteczny dzień rozpoczął się mszą św. w kościele św. Jó- Bogu i dla dobra Ojczyzny oraz godnie reprezentuje szkołę jako znak 
zefa w Wygodzie Łączyńskiej, podczas której sztandar został poś- uosabiający Rzeczpospolitą Polską. 
więcony. Dalsze uroczystości miały miejsce w szkole w Lisich Jam- Ważnym elementem uroczystości było wbijanie gwoździ
ach, gdzie dostojnych i licznie zgromadzonych gości powitała dy- w drzewiec sztandaru przez fundatorów oraz ślubowanie uczniów. 
rektor placówki, Aleksandra Dąbrowska-Konkol. A wśród zapros- Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście. Pad-
zonych znaleźli się m.in.: parlamentarzyści, radni Sejmiku Wojewó- ło wiele słów uznania pod adresem dyrektor placówki oraz jej po-
dztwa Pomorskiego, przedstawiciele kuratorium oświaty, przedstawi- przedniczki. Stanisław Lamczyk pogratulował wyboru na patrona

ciele władz samorządowych powiatu i gminy, dyrektorzy szkół, ka- szkoły człowieka, który tak wiele dokonał dla ziemi kaszubskiej i po-
płani, przedsiębiorcy, a także rodzina Patrona szkoły, ks. Anastazego gratulował sztandaru jako symbolu jedności i inspiracji do działania. 
Sadowskiego. Nie zabrakło także pocztów sztandarowych zaprzy- Natomiast Danuta Rek zwracając się do uczniów powiedziała: – Na-
jaźnionych szkół. danie sztandaru szkole to wielka sprawa, bo sztandar to symbol, któ-

– Dokładnie dziesięć lat temu, 12 czerwca 2002 roku, miało ry Was reprezentuje i który świadczy o waszej więzi ze szkołą, z re-
miejsce ważne dla naszej społeczności szkolnej wydarzenie, a mia- gionem i ojczyzną. 
nowicie pod przewodnictwem ówczesnej dyrektor pani Krystyny Mar-
szałkowskiej nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia ks. Anastaze-
go Sadowskiego – powiedziała Aleksandra Dąbrowska-Konkol. – Ten 

Wielkie święto w Szkole Podstawowej w Lisich Jamach
„Taki dzień zdarza się w życiu szkoły tylko raz”

Krystyna Marszałkowska, dawna dyrektor placówki
wbija gwóźdź w drzewiec sztandaru

W uroczystości wzięli udział liczni goście

Dokładnie dziesięć lat po uroczystości nadania Szkole Pod-
stawowej w Lisich Jamach imienia ks. Anastazego Sadowskiego, pla-
cówka otrzymała sztandar. Dwunasty czerwca 2012 roku to dzień, 
który na zawsze zapisze się na kartach historii szkoły i wsi. – Taki dzi-
eń zdarza się w życiu szkoły tylko raz – powiedziała podczas uro-
czystości Bogumiła Okrój.

Świąteczny dzień rozpoczął się mszą św. w kościele św. Józ-
efa w Wygodzie Łączyńskiej, podczas której sztandar został poświęc-
ony. Dalsze uroczystości miały miejsce w szkole w Lisich Jamach, 
gdzie dostojnych i licznie zgromadzonych gości powitała dyrektor 
placówki, Aleksandra Dąbrowska-Konkol. A wśród zaproszonych 
znaleźli się m.in.: parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, przedstawiciele kuratorium oświaty, przedstawiciele 
władz samorządowych powiatu i gminy, dyrektorzy szkół, kapłani, 
przedsiębiorcy, a także rodzina Patrona szkoły, ks. Anastazego Sa-
dowskiego. Nie zabrakło także pocztów sztandarowych zaprzyjaźni-
onych szkół. 

– Dokładnie dziesięć lat temu, 12 czerwca 2002 roku, miało 
miejsce ważne dla naszej społeczności szkolnej wydarzenie, a mia-
nowicie pod przewodnictwem ówczesnej dyrektor pani Krystyny 
Marszałkowskiej nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia ks. Anas-
tazego Sadowskiego – powiedziała Aleksandra Dąbrowska-Konkol. – 
Ten niezwykły człowiek chociaż z pochodzenia nie był Kaszubą, jesz-
cze za życia nazwany został kaszubskim Wawrzyniakiem ze względu 
na wszelkie poczynania społeczne, oświatowe i gospodarcze. Gdy 
został w 1902 roku pierwszym lokalnym wikarym w niedalekiej Wy-
godzie nastąpił dynamiczny rozkwit wsi i ustanowionej cztery lata pó-
źniej wygodzkiej parafii. To dzięki jego staraniom wybudowano 
m.in. cegielnię, plebanię, organistówkę i budynki gospodarcze, a w 
1913 r. rozpoczęto budowę pięknego wygodzkiego kościoła, w 
którym mieliście Państwo okazję być podczas uroczystości 
poświęcenia naszego sztandaru. Zazwyczaj z uroczystością nadania 
imienia łączy się również fakt wręczenia szkole sztandaru. U nas jed-
nak wygląda to nieco inaczej, gdyż dopiero dzisiaj, w dziesiątą roc-
znicę uhonorowania szkoły imieniem księdza Anastazego Sad-
owskiego, nastąpi uroczyste wręczenie szkole sztandaru. 

Przedstawiciele Rady Rodziców ceremonialnie przekazali 
sztandar dyrektor szkoły, która następnie oddała go na ręce szkolnego 
pocztu sztandarowego. Anna Czaja, przewodnicząca Rady Rodziców 
powiedziała: – Niech ten sztandar jednoczy szkolną społeczność

w służbie Bogu i dla dobra Ojczyzny oraz godnie reprez-
entuje szkołę jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską. 

Ważnym elementem uroczystości było wbijanie gwoździ w 
drzewiec sztandaru przez fundatorów oraz ślubowanie uczniów. Na 
zakończenie części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście. Padło 
wiele słów uznania pod adresem dyrektor placówki oraz jej po-
przedniczki. Stanisław Lamczyk pogratulował wyboru na patrona sz-
koły człowieka, który tak wiele dokonał dla ziemi kaszubskiej i po-
gratulował sztandaru jako symbolu jedności i inspiracji do działania. 
Natomiast Danuta Rek zwracając się do uczniów powiedziała: – Na-
danie sztandaru szkole to wielka sprawa, bo sztandar to symbol, kt-
óry Was reprezentuje i który świadczy o waszej więzi ze szkołą, z re-
gionem i ojczyzną. 

Modlitwa przed poświęceniem pamiątkowej tablicy
ufundowanej przez Wójta Gminy

c.d.
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Dzień Matki i Ojca w Zespole Szkół w Tuchlinie

Dwudziestego piątego maja w Zespole Szkół w Tuchlinie odbyła się uroczysta akademia, na którą uczniowie zaprosili swoich rodziców.
Wszystkich zaproszonych gości przywitał dyrektor szkoły Jarosław Jóskowski. Następnie zaprezentowali się najmłodsi przedstawi-

ciele szkoły. „Milusińscy” przygotowali wiersze dla rodziców oraz życzenia z piosenkami. Ich profesjonalny występ został nagrodzony grom-
kimi brawami. Po udanym koncercie życzeń wystąpił przed gośćmi nasz zespół „Tuchlińskie Skrzaty”, który zaśpiewał i zatańczył dla rodzi-
ców. Na zakończenie części artystycznej – wszyscy uczniowie odśpiewali najbliższym „sto lat”, a potem złożyli osobiście życzenia, wręczyli 
laurki, pamiątki i upominki. 

Dyrektor na zakończenie zaprosił rodziców na słodki poczęstunek do szkolnej stołówki, który przygotowali uczniowie szkoły.

Brygida Knopik

Symbolika sztandaru:

Awers został wykonany z tkaniny satynowej w barwie cha-
browej z napisem nazwy szkoły, miejscowością i rokiem na-
dania sztandaru. Pośrodku w kole znajduje się wizerunek pa-
trona szkoły księdza Anastazego Sadowskiego, promotora 
uprawy truskawek na naszej ziemi kaszubskiej. W motywie 
uzupełniającym znajduje się kwiat truskawki jako chluba 
upraw i pracy rąk ludzkich, gdyż owoc truskawki wymaga 
ręcznego zbioru. Kłos zboża, w którym wszystko jest 
symbolem, bo ujawnia siłę ziemi i życia wykonany jest
z okruchów bursztynu. Bursztyn: (gr. elektrum) jest symbo-
lem zjednoczenia i zespolenia. Trzecią rośliną w motywie 
jest kwiat chabru. Symbolizuje tolerancję, gdyż jako chwast 
jest tolerowany przez swoją piękność, którą dziewczęta 
wykorzystują wplatając go we wianki. Podkreślenie motywu 
trzema prostymi liniami (proste linie w motywie oznaczają 
ziemię). Liczba trzy, czyli trzech roślin jest symbolem 
doskonałości, gdyż ma początek, środek i koniec.
Rewers sztandaru wykonano z tkaniny satynowej koloru czer-
wonego amarantu z godłem państwowym i sentencją Jana 
Pawła II „Nieście Światło Wiedzy i Prawdy”.

Największy aplauz uczniów, nauczycieli i rodziców wzbudziły jednak słowa wójta Tadeusza Kobieli, który zapewnił, że w przyszłym 
roku rozpocznie się budowa sali gimnastycznej. Jest to niewątpliwie inwestycja bardzo potrzebna w tutejszym środowisku i długo oczekiwana 
zarówno przez uczniów, jak i grono pedagogiczne. Podczas uroczystości została także poświęcona przez ks. kanonika Bogdana Drozdowskiego 
tablica pamiątkowa znajdująca się na głównym holu szkoły. Tablicę odsłonił jej fundator – Wójt Gminy Sierakowice.

Tekst i foto: AR

Sprostowanie

Po opublikowaniu artykułu o Powiatowym konkursie wiedzy o Janie Pawle II w poprzednim numerze „Wiadomości Sierakowickich” do-
tarło do nas sprostowanie następującej treści:

W nr 6(263) maj 2012 „Wiadomości Sierakowickich” w artykule pt. „Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II” błędnie podano,
że program artystyczny przygotowała pani Maria Kostuch, a w rzeczywistości w/w pani przygotowała tylko i wyłącznie występ chóru Kantylena
(4 utwory muzyczne), natomiast montaż słowno - muzyczny pt. „Bądź człowiekiem” o tematyce filozoficznej w całości przygotowała z kl. Ib gimnaz-
jum pani Ewa Grucza.

Za nieścisłości w artykule wszystkich zainteresowanych, a szczególnie panią Ewę Gruczę, serdecznie przepraszam

Agnieszka Rybakowska-Król
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Dokument Kongregacji Nauki Wiary z 1975 roku (Fede Request” (Żądanie Jego Szatańskiej Mości) Rolling Stones’ów.
christiana e demonologia) określa istnienie diabła i demonów jako Członkowie zespołów wykonujących muzykę satanistyczną oddają 
,,fakt dogmatyczny” w sensie prostej informacji z objawienia oraz się diabłu z własnej i nieprzymuszonej woli, a także są świadomi
pewności poznania teologicznego. W Katechizmie Kościoła Kato- wpływu swej muzyki na słuchaczy, o czym chwalą się publicznie. Ich 
lickiego napisano, że zło ,,nie jest jakąś abstrakcją, lecz oznacza oso- płyty dedykowane są demonowi w specjalnym rytuale, a treść często 
bę, Szatana, Złego, anioła, który sprzeciwił się Bogu” (KKK zostaje zapisana na okładce płyty.
nr 2851). W Polsce jednym z piosenkarzy, który nie kryje związków 

,,Otwarcie” się na działanie Złego w ujęciu psycholo- z satanizmem jest Adam Darski - ,,Nergal”, będący jurorem w pro-
gicznym jest tragicznym sygnałem samotności i zagubienia czło- gramie rozrywkowym. Wcześniej na koncercie publicznie porwał
wieka. Nie prowadzi on (szatan) do wzrostu, ubogacenia w kontakt- Pismo św., za co sąd w Gdyni nie wyciągnął wobec niego żadnych 
ach z innymi, lecz do samodestrukcji (samozniszczenia), ucieczki od konsekwencji. Innym corocznym ,,zjawiskiem” propagującym des-
świata na rzecz ,,ciemniej władzy”, która żąda ślepego posłu- trukcję młodych ludzi w Polsce jest organizowany przez Jurka 
szeństwa. Owsiaka (prezes, psychoterapeuta) Przystanek Woodstock, na którym 

Jednym ze sposobów na podsunięcie młodemu człowie- oprócz omawianego wcześniej nurtu muzyki, promowane jest Mię-
kowi łatwych odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia może być dzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, będące w sprze-
oddziaływanie na niego za pomocą różnorodnych idoli, którzy zos- czności z nauką Kościoła katolickiego. Podczas jednego z Festiwali 
tają stworzeni przez współczesną kulturę masową. Mamy specja- Piosenki Rockowej w Jarocinie polski zespół Test Fobii Creon poła-
listów od tworzenia ,,potrzebnych” wizerunków, będących profes- mał krzyż i tam go spalił. 
jonalistami socjotechniki. W praktyce mogą oni wykreować każdego Z niepokojem należy odnotować również pojawienie się sil-
na celebrytę (tak to się dzisiaj nazywa) i uczynić idolem czy gwiaz- nych wpływów satanistycznych w świecie współczesnej muzyki po-
dorem. Przykładem niech będzie przypadkowy chłopiec z gitarą Elvis pularnej. Wielu twórców i wykonawców zwróciło się w poszukiwa-
Presley, którego uwielbiały miliony ludzi, w pierwszym roku po jego niu nowych bodźców i wrażeń w stronę ruchów parareligijnych, ku 
śmierci (zmarł po przedawkowaniu narkotyków) grób odwiedziło okultyzmowi i sektom. 
1,5 miliona tzw. pielgrzymów. W twórczości muzycznej znajduje się wiele wspaniałych ut-

Przemysł rozrywkowy dość szybko wszedł w satanizm, worów oraz różnych pieśni i piosenek bez ukrytych i szkodliwych po-
powstały ,,ciężkie” odmiany rocka: black i haevymetal, których tek- dtekstów. Nie wszystko co jest na pierwszych miejscach list przebo-
sty wychwalały Złego. Spośród słuchaczy i wielbicieli poszcze- jów czy też jest preferowane przez media musi być dobre. Zostaliśmy 
gólnych idoli muzyki, niewielu uświadamia sobie, że przynoszą oni obdarzeni przez Boga – Stwórcę m.in. rozumem, starajmy się więc z 
obok przyjemnej i miło brzmiącej muzyki, także wzorce zachowań niego korzystać. Dobro nie jest krzykliwe i hałaśliwe, gdzie jest do-
oraz kreują marzenia i pragnienia wielu milionów ludzi. Wielu muzy- bro tam człowiek rozwija się ku Bogu i staje się lepszy dla bliźniego. 
ków rockowych zniszczyło swoje życie brnąc w nałogach, m.in. Jeśli panuje ciemność, to zapal światło, a pozorna ciemna ,,moc” wy-
można wymienić: Elvisa Presleya, Jimi Hendrixa, Briana Epsteina płoszy się i ucieknie. Powierzenie się Jezusowi Chrystusowi jest naj-
z The Beatles, Bon Scotta z AC/DC. lepszym sposobem pokonania Złego. 

W czasach obecnych często poprzez media dowiadujemy 
się o śmierci znanych muzyków, którzy odeszli z tego świata po 
przedawkowaniu narkotyków czy alkoholu. Czy takie osoby mają dla 
nas być wzorem do naśladowania? Na podstawie przeprowadzonych 
badań, wśród zjawisk do których przyczyniła się muzyka rockowa, 
badacze podają: wzrastająca brutalność wśród młodzieży, wzrasta-
jąca liczba samobójstw, samookaleczenia, wzrost narkomani, prosty-
tucja nastolatków, wzrastająca liczba aborcji oraz rosnąca liczba ciąż 
wśród nieletnich dziewcząt. 

Dla uzyskania lepszej skuteczności oddziaływania na za-
chowania młodych słuchaczy wykorzystywane są specjalne techniki 
manipulacyjne, tzw. przekazy podprogowe. W przekazach tych in-
formacje dla widza lub słuchacza nie docierają w sposób świadomy, 
lecz zostają przekazane do podświadomości i w ten sposób oddzia-
ływają na niego (muzyka, niektóre reklamy). Hymny pochwalne na 
cześć diabła, popularyzowanie Antychrysta, zachęta do oddawania 
czci Królowi Ciemności, zachwalanie okultyzmu występują nie-
jednokrotnie w piosenkach w sposób zakamuflowany. Jedną z form 
przekazów podprogowych jest tzw. ukryte nagranie (back – ward 
masking), polegające na maskowaniu określonych słów, które 
słyszalne są wówczas, gdy tekst odtwarzany jest od tyłu. Niekiedy 
ten sposób manipulacji służy do szerzenia ideologii satanizmu,
np. zespół Led Zeppelin w piosence ,,Schody do nieba”, ukrywa 
słowa: ,,to jest dla mojego słodkiego szatana”. 

Na powstałej w USA specjalnej liście, zawierającej utwory 
muzyczne podejrzane o przenoszenie treści satanistycznych w pos-
taci komunikatów zwróconych do podświadomości, znalazły się 
m.in. piosenki: Micka Jaggera, Brucea Springstena, Black Sabbath, 
Devo, Dead Kennedys, a także Madonny (,,Like a Prayer”) i Micha-
ela Jacksona (,,Thriller”).

Związki z satanizmem stały się dla wielu przedstawicieli 
środowiska rockowego powodem do dumy. Pojawiły się całe płyty de-
dykowane szatanowi jak np. ,,Highway to Hell” (Autostrada do pie-
kła) wspomnianej grupy AC/DC, czy też ,,Their Satanic Majesties 

Zabawa, czy rzeczywistość?
Rodzaje zagrożeń – dźwięki i słowa, cz. VI

br. Michał

 „Wysyłaj w świat promienie dobra, aby w przyszłości 
mogły ogrzać i Ciebie”

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół
w Gowidlinie składają serdecznie podziękowania:

Wójtowi Gminy Sierakowice,
Zarządowi Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego 
o/Sierakowice,
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sierakowicach,
Firmie Przewozowej „ALBATROS” w Mojuszu,
Piekarni „GRAHAM” w Sierakowicach,
Przetwórstwu Mięsnemu „LIS” w Sierakowicach,
Marketowi „KASIA” w Gowidlinie,
Panu Jackowi Driwa z Chojnej
oraz Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Gowidlinie
za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe przy 
organizowaniu imprez, 
uroczystości i wycieczek szkolnych w roku szkolnym 
2011/2012.

Małgorzata Ciok

Aleksandra Stark
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Z żalem i współczuciem przyjmujemy informa- wolności, druga zaś pragnie tylko podtrzymania uzależnienia. Ta wewnętrzna 
cję, że ktoś ze znajomych zachorował na raka, że jest to niekonsekwencja osłabia poczucie własnej wartości. Jakże mogę szanować sie-
nowotwór złośliwy z zaawansowanymi przerzutami, i że bie, jeśli nawet nie wiem, czego naprawdę chcę? Nawet jeśli wyraźnie czuję, 
nie ma już dla tej osoby ratunku. czego naprawdę chcę i próbuję się zmienić, to nie potrafię tego osiągnąć. Ro-
Uzależnienie to nowotwór psychiki i ducha. dzi się wówczas przekonanie, że nie mam nad tym kontroli; a jednak, tak na-

Choroba alkoholowa lub uzależnienie od nar- prawdę, to tylko siebie mogę za to winić! Poczucie porażki rujnuje poczucie 
kotyków, to swoisty rak psychiki i duchowości człowieka. wartości.
Prawie beznadziejne jest rokowanie w takich przypadkach. Psychika człowieka tak bardzo pragnie podtrzymania uzależnienia, 
Zaledwie 1% osób zaatakowanych uzależnieniem zdoła zah- czyli zatrzymania w sobie tego czynnika, który dawał przyjemność lub ulgę
amować proces destrukcji i żyć ze swoją chorobą, bo wy- (np. wspomniane piwo na dyskotece), że umysł człowieka zaczyna stosować
leczenie się z niej jest niemożliwe. przeróżne wybiegi i sztuczki, różne mechanizmy obronne, które mają na celu 

Dzisiaj przypatrzymy się psychicznej naturze uza- samooszukiwanie. Mechanizmy te nakładają się na siebie i wzajemnie wzmac-
leżnienia. Człowieka od zwierzęcia odróżnia wolna wola. niają, tworząc błędne koło samooszukiwania. Proces samooszukiwania jest nie-
Zwierzę kieruje się instynktem, natomiast człowiek otrzy- samowicie wyrafinowany. Potrafi bez reszty zawładnąć człowiekiem. Najbar-
mał wielki i niezwykły dar, jakim jest wolna wola – czyli dziej wyrazisty jest on u wieloletnich alkoholików, którzy utracili pracę, wy-
możliwość dokonywania wyborów. Nawet Bóg uszanował parła się ich rodzina, utracili dom, żebrzą o 2 zł na piwo lub papierosy, głodują, 
w człowieku wolną wolę pozostawiając mu możliwość wy- są brudni, zaniedbani, śmierdzący, mają konflikty z prawem lub znaleźli się
boru między dobrem a złem, między prawdą a kłamstwem. w szpitalu z zaawansowaną marskością wątroby lub padaczką alkoholową,
„Ku wolności wyswobodził was Jezus….” a mimo to twierdzą: „bzdura, nie jestem alkoholikiem, jest wiele gorszych piju-

Wolność to na tyle cenny dar i bezcenna wartość, sów ode mnie, jeżeli tylko zechcę mogę przestać pić, leczcie innych a mnie daj-
że wiele osób zapłaciło za wolność własną krwią i życiem. cie spokój.” Pierwszym krokiem do wyjścia i wyzwolenia się z jakie-
Bycie w niewoli oznacza utratę wolności wyborów. Czło- gokolwiek uzależnienia jest przyznanie się, że nałóg jest silniejszy ode mnie, że 
wiek w więzieniu lub w niewoli, np. okupacyjnej, traci mo- silniejszy ode mnie jest alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, hazard, kom-
żliwość wyboru. Ktoś za niego decyduje, co będzie jadł, co puter. Przyznanie się do swojej bezsilności wobec nałogu daje moc do walki z 
będzie robił, gdzie będzie spacerował, jak będzie spędzał nim. 
czas. Wszystko robi się według regulaminu, pod dyktando Maria Karolak
i pod nadzorem. Dlatego tak wiele osób nie lubi i unika 
wojska, gdzie obowiązują rozkazy, nie lubi internatów, 
więzień i innych form ograniczających wolność osobistą. 

Eksperymentując ze środkami uzależniającymi 
należy mieć tego świadomość, że sam, dobrowolnie, na 
własne żądanie i za własne pieniądze, zrzekam się wolności 
i wchodzę w niewolę nałogu. 
Nałóg poprzedzony jest procesem przywiązania

Zanim jednak dojdzie do nałogu, powstaje naj-
pierw proces przywiązania. Jego pierwszym etapem jest 
uczenie się. Np. jeżeli jestem zbyt nieśmiały i nie mam od-
wagi zaprosić na dyskotece dziewczyny do tańca, to wypi-
jam kilka piw, po których znika moja nieśmiałość i już bez 
zażenowania doskonale się bawię. Na moim twardym dys-
ku, czyli w mózgu, programuje się skojarzenie – „wypicie 
piwa = świetna zabawa” lub „wypicie piwa = miłe towa-
rzystwo”. Osiągnięcie przyjemności lub zadowolenia każe 
mi powtarzać ten proces, aż do powstania nawyku. W tym 
momencie jest jeszcze czas na odwrót, ma się jeszcze siły 
na zaniechanie nawyku. 

Gdy wejdę w kolejny etap, którym jest walka
o środek dający mi przyjemność - np. wspomniane piwo ku-
pione kosztem chleba, krzywdą dzieci, utratą prawa jazdy - 
to znalazłem się w pułapce uzależnienia. Proces przy-
wiązania zamienia się w nałóg, dla którego zapłacę każdą 
cenę – zapłacę własnym życiem i karierą zawodową, re-
putacją, a co najgorsze szczęściem rodzinnym. Już nie ja je-
stem panem siebie – rządzi mną papieros, alkohol, nar-
kotyki, hazard. Mój umysł zaczyna tworzyć przeróżne 
sztuczki i wybiegi, a wszystko to w jednym konkretnym 
celu, aby podtrzymać uzależnienie. Zaczyna się „psy-
chiczny nowotwór” mózgu, samozagłada organizmu. Za-
atakowane jest centrum dowodzenia w człowieku, czyli je-
go wola i poczucie wartości. 
Uzależnienie pozbawia człowieka woli i poczucia war-
tości

Każde uzależnienie atakuje dwa najważniejsze ob-
szary w osobowości człowieka, o czym wyżej wspom-
niałam, wolę – dającą zdolność wyboru i kierowania za-
chowaniami oraz poczucie wartości - oparte na szacunku 
dla siebie i na pozytywnej samoocenie. 

Co w uzależnieniu dzieje się z naszą wolą? Uza-
leżnienie rozszczepia wolę na dwoje – jedna część pragnie 

Psychiczna strona alkoholizmu
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Stało się już tradycją, że pod koniec maja „śpiewające pe-
rełki” z całego powiatu kartuskiego zjeżdżają do Szkoły Podsta-
wowej w Lisich Jamach i biorą udział w rywalizacji o tytuł laureata 
konkursu „Śpiewam, bo umiem”. Patronat nad konkursem corocznie 
obejmuje Wójt Gminy Sierakowice pan Tadeusz Kobiela. Konkurs 
odbył się również przy współpracy z Gdańskim Stowarzyszeniem
„Jaś i Małgosia”, które jest organizatorem wojewódzkiego konkursu 
piosenki dla dzieci i młodzieży . Teatrzyku Bim-Bom w Gdańsku. 
Laureaci powiatowego konkursu otrzymali nominacje do etapu wo-
jewódzkiego. 

W bieżącym roku konkurs „Śpiewam, bo umiem” odbył się 
28 maja. Wzięło w nim udział 26 uczestników z 18 szkół. Na pod-
kreślenie zasługuje wyjątkowo wysoki poziom. Uczestników ocenia-
ło profesjonalne jury w składzie: Dariusz Wójcik (przewodniczący) 
– dyrektor Teatru Otwartego w Gdańsku, Beata Dąbrowska – solistka 
zespołu Ad te Domine z Gdyni, Katarzyna Rogalska – prezes Gdań-
skiego Stowarzyszenia „Jaś i Małgosia”, Joanna Werochowska – dy-
rygentka scholi Canticorum z parafii Zmartwychwstania Pańskiego
z Kościerzyny i Aleksandra Dąbrowska-Konkol – dyrektor szkoły
w Lisich Jamach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a laureaci nagrody rze-
Miejsca na podium wywalczyli: czowe. Organizatorzy i wszyscy biorący udział konkursie pragną po-
W kategorii kl. I-III: dziękować przede wszystkim Wójtowi Gminy Sierakowice, panu Ta-
I miejsce – Małgosia Mocarska z Banina, deuszowi Kobieli, który corocznie wspiera młode talenty i na które-
II miejsce – Maciej Mielewczyk z Gowidlina, go przychylność możemy zawsze liczyć. Również panu Piotrowi 
III miejsce –Aleksandra Grzenkowicz z Sierakowic, Stencel i panu Grzegorzowi Kotłowskiemu, firmie MACHOLL z Ka-
wyróżnienie przyznano Błażejowi Kurs z Borzestowa. mienicy Szlacheckiej, firmie Markbud z Kartuz, sklepowi An-Mar
W kategorii kl. IV-VI: z Sierakowic oraz anonimowym darczyńcom, bez których konkurs 
I miejsce – Paulina Pajewska z Banina, nie mógłby się odbyć! Jesteśmy też wdzięczni Gminnemu Ośrod-
II miejsce – Julia Stencel z Sierakowic, kowi Kultury w Sierakowicach za nagłośnienie i realizację dźwię-
III miejsce – Paulina Górlikowska z Lisich Jam, kową! Jak powiedział Goethe: „Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, 
wyróżnienia – Katarzyna Włodzik z Dzierżążna i Kornelia Patoka z tam dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają” – 
Egiertowa. na pewno można stwierdzić, że idea konkursu i jego przebieg, to nie 
W kategorii gimnazjum: rywalizacja. To inicjatywa serc wielu ludzi, którzy kochają śpiew, 
I miejsce – Marcelina Brylowska z Chmielna, muzykę i wiedzą, jak ważne jest, by rozwijać dziecięce talenty. Za 
II miejsce – Karolina Bigus z Sierakowic, wszystko dobro DZIĘKUJEMY!
III miejsce – Aleksandra Szwichtenberg z Somonina,
wyróżnienie – Roksana Korzeniowska z Miechucina. Następna edycja konkursu już za rok! Do zobaczenia!

Śpiewam, bo umiem

Marcelina Brylowska – gimnazjalistka z Chmielna (I miejsce).

W ramach programu profilaktyki wypadkowej „Bezpieczna mło-
-dość, bezpieczne wakacje” wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym gościli w Szkole Podstawowej w Lisich Jamach. 
Marzena Korzeniewska i Mieczysław Wereda przygotowali prelekcje na 
temat bezpieczeństwa na drogach, a w zajęciach uczestniczyli wszyscy 
uczniowie szkoły. Program jest przeznaczony dla uczniów wszystkich 
typów szkół ze szczególnym uwzględnieniem klas gimnazjalnych, a jego 
głównym celem jest ostrzeżenie przed skutkami tragicznych wypadków 
oraz niebezpieczeństwami, jakie niesie beztroska młodość.

Wolontariusze przygotowali odpowiednie do wieku odbiorców 
zagadnienia z projektu „Bezpieczna młodość, bezpieczne wakacje”. 
Uczniowie klas I-III łatwo nawiązali kontakt z panią Marzeną i panem 
Mieczysławem. Dzieci aktywnie uczestniczyły w konkursach i zadaniach 
dla nich przygotowanych. Wykazali się duża wiedzą odpowiadając na py-
tania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mogli także doś-
wiadczyć, co znaczy zmagać się na co dzień z niepełnosprawnością. Z za-
wiązanymi oczami próbowali poruszać się po sali lub nalać wody do fili-
żanki. Okazało się, że nie obędzie się bez pomocy kolegów. Inni poko-
nywali przeszkodę na wózku inwalidzkim. Za aktywny udział w zaję-
ciach wszyscy otrzymali odblaski oraz zakładki do książek z hasłem
„Używaj wyobraźni, nie daj się zabić!”. Ich wydrukowanie było możliwe bezpieczeństw czyhających na polskich drogach oraz podczas 
dzięki dofinansowaniu Gminy Sierakowice. wakacyjnych wypoczynków nad wodą. Rozpoczęły się wakacje, 

Program „Bezpieczna młodość, bezpieczne wakacje” jest bar- oby wszyscy wrócili z nich cali i zdrowi. 
dzo ważny w procesie uświadamiania młodych ludzi na temat nie- Tekst i foto: AR

Program „Bezpieczna młodość, bezpieczne wakacje” także dla najmłodszych
Wolontariusze SPON w Szkole Podstawowej w Lisich Jamach
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Słowa pożegna-
nia skierowała do absol-
wentów dyrektor Krystyna 
Formela. Składały się na 
nie refleksje dotyczące lat 
ich nauki oraz wskazania
i życzenia na dalszą drogę 
życia. Pomyślności i suk-
cesów życzył także mło-
dzieży w swoim wystąp-
ieniu pan Jacek Mazur- dy-
rektor ZEAS w Sierakowi-
cach.

Po przemówie-
niach nadszedł moment 
wręczenia świadectw uko-
ńczenia szkoły i na-gród 
k s i ą ż k o w y c h  a b s o l -
wentkom, które osiągnęły 
najwyższe wyniki w nau-
ce: Dorocie Gojtowskiej, 
Sylwii Formella, Dorocie 
Makurat i Barbarze Witka, 
listów gratulacyjnych ich 
rodzicom i symbolicznych 
kwiatów ich pracodaw-
com- nauczycielom za-

Trzydziestu trzech absolwentów Zasadniczej Szkoły Za- wodu. Następnie pani dyrektor z towarzyszeniem wychowawczyni 
wodowej w Sierakowicach 15 czerwca 2012 r. opuściło mury szkoły. Marioli Kałduńskiej wręczyła świadectwa pozostałym absolwentom. 
Uroczystość pożegnalną uświetnili swoim udziałem zaproszeni goś- W ich imieniu zabrali głos Dorota Makurat i Piotr Gawin. Podzię-
cie: Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sie- kowali dyrektor szkoły, gronu pedagogicznemu i pracownikom ad-
rakowicach p. Jacek Mazur, pracodawcy - właścicielka Studia Fryz- ministracji i obsługi za trud włożony w wychowanie i edukację, za 
jerskiego „Efekt” w Sierakowicach p. Anna Bir i właścicielka Salonu wsparcie, opiekę i dobre rady. Uroczystość zakończyła krótka in-
Fryzjerskiego dla Pań i Panów w Kartuzach p. Bożena Drewek, a tak- scenizacja pod tytułem „Do zobaczenia w dorosłym życiu” przygot-
że rodzice wyróżnionych uczniów. Społeczność szkolną z Dyrektor owana przez uczennice klasy II LO. 
Szkoły p. Krystyną Formela na czele reprezentowali nauczyciele
i pracownicy ZSZ oraz uczniowie klas II ZSZ i II LO. Spotkanie pro- Mariola Kałduńska
wadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Do zobaczenia w dorosłym życiu
Pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sierakowicach
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Od 2000 roku sierakowickie gimnazjum współpracuje muzyczny ukazujący piękno wileńszczyzny. Jako gospodarze zab-
z podbrzeską szkołą średnią z Litwy. Wśród wielorakich działań od- raliśmy naszych gości w najpiękniejsze zakątki Kaszub - poka-
najdziemy wymiany młodzieży, wspólne  konferencje nauczyciel- zaliśmy im najciekawsze miejsca w Sierakowicach i zabytki Gdań-
skie, udział w uroczystościach szkolnych. W roku 2010 nawią- ska, zwiedziliśmy kompleks niezwykłych obiektów w Centrum Eduk-
zaliśmy  kontakt ze szkołą w Söderhamn w Szwecji i trzykrotnie acji i Promocji Regionu w Szymbarku, u podnóża Zamkowej Góry i 
spotkaliśmy się podczas wymian młodzieży. W 2012 roku przy Gim- nad brzegiem tajemniczego Jeziora  Lubygość snuliśmy kaszubskie 
nazjum im. Józefa Piłsudskiego, dzięki zaangażowaniu nauczycieli opowieści o Zapadłym Zamku, Diabelskim Kamieniu i wielu innych. 
i przyjaciół gimnazjum, powstało Towarzystwo Przyjaciół Ucznia Nasze działania zostały udokumentowane w reportażu foto-
„Horyzont”, które graficznym, któr-
m i ę d z y  i n n y m i  e g o  w y b r a n e
wspiera rozwijanie zdjęcia  pokaza-
kontaktów i współ- liśmy podczas spot-
pracę młodzieży kania kończącego 
z różnych krajów polsko-litewsko-
Europy, a także or- szwedzką wymianę 
ganizuje  wypo- młodzieży.
czynek dzieci i mło- O p r ó c z  
dzieży oraz wspiera  tych bardzo po-
turystykę i krajo- ważnych działań 
znawstwo. bawil iśmy s ię  i  

P i e r w- poznawaliśmy się 
szym działaniem To- także poprzez gry 
warzystwa i  na- sportowe i zabawy 
szego gimnazjum i n t e g r a c y j n e .
była zorganizowana A wszystko to „dzi-
wymiana młodzieży ało” się w języku 
z Podbrzezia (Lit- angielskim, który 
wa),  Söderhamn „szlifowaliśmy”
(Szwecja) i Sierakowic. Działania w ramach wymiany mogły odbyć w każdej sytuacji. Jak podkreślają nasi gimnazjaliści, uczestnicy 
się dzięki sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Kartuzach, Wój- wymiany, to spotkanie, poza nowymi przyjaźniami, zaowocowało 
towi Gminy Sierakowice, rodzinom goszczącm młodzież oraz na- pogłębieniem wiedzy na temat miejsc, z których przyjechali do nas 
uczycielom naszej szkoły, którzy jak zwykle podczas takich działań goście oraz większą otwartością na to, co nowe i nieznane.
pracują jako wolontariusze. W wymianie brało udział czterdzieścioro uczniów wraz

Celem tegorocznego, trójstronnego spotkania było zwró- z opiekunami. Nasze europejskie spotkanie mogło się odbyć dzięki 
cenie uwagi na różnorodność kulturową naszych regionów (Kaszub, zaangażowaniu wielu osób. Bardzo dziękujemy Staroście Powiatu 
Gavle, rejonu wileńskiego), a poprzez poznanie tej różnorodności lep- Kartuskiego Janinie Kwiecień, Wójtowi Gminy Sierakowice Tade-
sze zrozumienie siebie nawzajem. uszowi Kobieli, dyrektor GOK-u Irenie Kulwikowskiej, kustosz Mu-

Chociaż mieszkamy tak daleko od siebie, to przekonaliśmy zeum Ziemi Sierakowickiej Emilii Reclaf, zawsze wspierającym nas 
się, że w naszych kulturach są wartości wspólne dla wszystkich. To członkom Zespołu Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”, rodzicom, 
spotkanie pozwoliło uczestnikom wymiany na pogłębienie wzajem- nauczycielom - Wiesi Płotce, Beacie Wica-Deik, Adrianowi Klawi-
nego zrozumienia i nawiązanie przyjacielskich relacji, a poza tym kowskiemu i Maciejowi Lewandowskiemu, Kasi Łęckiej oraz pra-
zgodnie z założonymi celami poznaliśmy wybrane elementy dzie- cownikom gimnazjum.
dzictwa kulturowego, w tym także niektóre mity, baśnie i legendy. 
Zadania te uczestnicy realizowali poprzez różnorodne formy, np. gru- Organizatorzy: I. Andraszewicz, A. Andryskowska, K. And-
pa szwedzka pokazała film inspirowany skandynawskimi mitami. ryskowski, A. Budzanowska, A. Szczypior, D. Wereda.
Grupa z Podbrzezia przygotowała wzruszający montaż słowno-

Europejskie spotkanie w sierakowickim gimnazjum

Sport od zawsze w Zespole Szkół w Tuchlinie odgrywał wa-
żną rolę. Uczniowie lubią zajęcia wychowania fizycznego, chętnie
uczestniczą w zawodach sportowych i z wielką ochotą podejmują się 
różnych wyzwań, mimo wielu innych obowiązków.

Ich trudy rekompensują wysokie pozycje, które zajmują, 
m.in. w biegach, jak ostatnio podczas Biegów Przełajowych o Puchar 
Grand – Prix Lęborka sezon 2011/2012, gdzie Szkoła Podstawowa 
zajęła I miejsce, a Gimnazjum II.

Warto wspomnieć również o sukcesie jaki odnieśli ucznio-
wie tej szkoły, zajmując podczas tegorocznych XIII Gminnych Igrzysk 
– wysokie lokaty: Szkoła Podstawowa w Tuchlinie – I miejsce, Gim-
nazjum – III 

Zwycięstwa podbudowują uczniów do dalszej walki, reali-
zacji swoich sportowych pasji.

Brygida Knopik 

Tuchlino na sportowo
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Otwarty Turniej Piłki Nożnej „Euro Czas Zacząć”

3 czerwca na Kompleksie Sportowym „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Sierakowicach odbył się Otwarty Turniej Piłki Nożnej „Euro 
Czas Zacząć”. W zmaganiach udział wzięło 11 drużyn podzielonych na 3 grupy. Zwycięzcy grup oraz najlepszy zespół z drugiego miejsca 
awansowali do półfinałów.

W pierwszym półfinale zespół Red Bull, ze średnią wieku 16 lat, zmierzył się z ekipą Grahamu Sierakowice, ulegając po dobrym wi-
dowisku 1:3. Drugi półfinał przyniósł rozstrzygnięcie na korzyść zawodników F.C Zielony Dwór. Mecz finałowy, jak również o III miejsce, za-
kończył się wynikiem 5:0. Zwycięzcą turnieju została drużyna Grahamu Sierakowice. Drugie miejsce przypadło zawodnikom F.C Zielony Dwór. 
Trzecie miejsce zajął zespół Red Bull. 

Dla pierwszych trzech drużyn 
przygotowano pamiątkowe puchary 
ufundowane przez Wójta Gminy Sie-
rakowice. Wręczenia nagród dokonał 
Radny Gminy Sierakowice pan Janusz 
Wenta.

Półfinały
F.C Zielony Dwór – Niezniszczalni 6:1
Graham Sierakowice – Red Bull 3:1 
Mecz o III miejsce 
Red Bull – Niezniszczalni 5:0
Finał
Graham Sierakowice – F.C Zielony 
Dwór 5:0

Marcin Rompa

Po wysokiej porażce 0:4 w meczu wy-
jazdowym z zespołem z Kębłowa 2 czerwca, dru-
żyna GKS BS Sierakowice w środę 6 czerwca na 
własnym boisku rozegrała ostatni mecz ligi okrę-
gowej sezonu 2011/2012 z zespołem Olimpia 
Osowa. Zwycięstwo w tym meczu dawało gos-
podarzom trzecie miejsce w tabeli. 

Początkowe minuty meczu to zdecy-
dowana przewaga zespołu gości, co w 20 minucie 
przyniosło bramkę przyjezdnym. W 40 minucie 
po brutalnym faulu na zawodniku z Sierakowic 
sędzia ukarał piłkarza z Osowa czerwoną kartką. 
Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem 
1:0 drużyny Olimpii. Brak jednego zawodnika 
miał duży wpływ na przebieg gry w drugiej poło-
wie, w której zdecydowaną przewagę osiągnął 
zespół gospodarzy. W 70 minucie po strzale Da-
riusza Kropidłowskiego było już 1:1, w 75 minu-
cie po idealnym uderzeniu w okienko bramki
z wolnego Piotra Kowalczyka było 2:1 dla gos-
podarzy. Ostatecznie wynik ustalił w 88 minucie 
po strzale głową Rafał Bronk. Mecz zakończył się 
zwycięstwem GKS BS Sierakowice 3:1, co osta-
tecznie w rozgrywkach tego sezonu dało drużynie 
bardzo wysokie trzecie miejsce w tabeli. Tym bardziej cieszą uzyskane wyniki, że w składzie drużyny grało w rundzie wiosennej ponad 80% 
wychowanków klubu GKS jeszcze niedawno grających w juniorach czy też klasie B. Gratulacje i podzięko-wania dla całej drużyny i trenera Pa-
na Ireneusza Zaracha składa zarząd klubu.

Skład drużyny GKS BS Sierakowice: Maciej Zengierski, Wojciech Mierski (65 min. Karol Sychta), Rafał Bronk, Piotr Biernat, Rafał 
Gliszczyński, Krystian Gilmajster, Mateusz Studzński, Mateusz Kowalczyk, Bogdan Deik, Rafał Kotłowski (60 min. Dariusz Kropidłowski), 
Piotr Kowalczyk.

Waldemar Formela

Ostatni mecz ligi okręgowej sezonu 2011/2012
GKS BS Sierakowice - Olimpia Osowa



Gimnazjum w Sierakowicach realizuje 
kolejne projekty

wybrano 72, którym przyznano dofinansowanie, w 
tym obydwu naszym projektom: „Śladami Dedala - 
mierz wysoko, ale rozważnie” na rzecz Koła Symulacji 
Lotniczych na kwotę 49 990,20 zł oraz „Wędkarstwo 
do poznania i odkrywania piękna przyrody” dla W latach 2009-2010 w naszej szkole realizowany był 
Klubu Wędkarskiego SUM na kwotę 49 990,00 zł.projekt pod nazwą „Przystanek nauka”, który był 

współfinansowany ze środków Europejskiego 
W ramach projektów przewiduje się dla chętnych Funduszu Społecznego. Opierał się o IX priorytet 
uczniów między innymi:Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczył 
KSL – spotkania i warsztaty z profesjonalistami (piloci, wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z 
kontrolerzy ruchu powietrznego, wykładowcy szkół terenów wiejskich. Zrealizowaliśmy wtedy prawie 
lotniczych), wyjazdy studyjne (na lotniska, do 2200 godzin dodatkowych zajęć z języka polskiego, 
ponadgimnazjalnych szkół lotniczych na terenie matematyki, informatyki czy języków obcych. Kwota 
całej Polski), Dzień Lotnictwa i konkurs lotniczy, gdzie dofinansowania wynosiła ponad 445 tysięcy złotych. 
główną nagrodą będzie kilkudniowy wyjazd na Projekt został pomyślnie zakończony, zaś uczniowie 
warsztaty w Hamburgu (do firmy produkującej zyskali ogromne wsparcie w zakresie przedmiotów 
samoloty AIRBUS) i wiele innych działań.kluczowych, z czego korzystają obecnie w swoich 
SUM – zakup profesjonalnego sprzętu wędkarskiego szkołach ponadgimnazjalnych.
na potrzeby zajęć (wędki z osprzętem, sygnalizatory 
itp.), wyjazdy na szkolenia i ćwiczenia terenowe W obecnym roku postanowiliśmy spróbować inaczej 
(różne rodzaje łowisk - jeziora, stawy, rzeki) w tym podejść do tematu pomocy uczniom i zgłosiliśmy 
także na łowiska morskie (wyprawa kutrem w siną dwa wnioski w konkursie z poddziałania 9.5 - 
dal), organizacja zawodów wędkarskich z Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
pucharami i nagrodami, materiały szkoleniowe dla wiejskich (ogłoszony w październiku 2011 r). To 
uczestników i wiele innych.zupełnie inna sfera działań, gdzie jest szansa na 

realizację autentycznych zainteresowań i pasji 
Oba projekty będą realizowane już od marca: KSL do uczniów, bo to właśnie one są podmiotem ww. 
końca lipca, a SUM do 31 listopada 2012 roku. Mamy poddziałania. Skąd zatem pomysł?
20 miejsc dla pasjonatów lotnictwa, w tym co 
najmniej 6 dziewcząt (burzymy stereotyp, że Od 2007 roku prowadzę Koło Symulacji Lotniczych, 
lotnictwo jest wyłącznie dla mężczyzn) oraz 15 które rozwija techniczną i praktyczną wiedzę o 
amatorów wędkarstwa, w tym aż 8 dziewcząt!lotnictwie cywilnym. Zajęcia pokazują też, że można 

planować rozwój kariery w tym kierunku - wystarczy 
Obydwa projekty, mimo że ich tematyka wydaje się chcieć. Mimo wsparcia Dyrekcji Szkoły i szukaniu 
być wyspecjalizowana, tak naprawdę rozwijają u funduszy, nie stać nas było na częste wyjazdy do firm, 
uczniów wiele podstawowych umiejętności instytucji czy szkół lotniczych na terenie kraju, czy na 
przydatnych w szkole czy życiu. I tak na przykład zakup, niestety, bardzo drogiego sprzętu do 
językiem lotnictwa, a więc i  mater iałów symulatora lotów. Podobnie Pan Rajmund Spręga - 
szkoleniowych, publ ikacj i  e lektronicznych zapalony wędkarz, popularyzator wiedzy o 
(kartografia, procedury, przepisy czy instrukcje środowisku przyrodniczym i walorach wód naszego 
operacyjne) jest język angielski, z którym uczestnicy regionu - prowadzi od lat Klub wędkarski SUM. Dzięki 
będą mieli stały kontakt. Umiejętność obliczania wsparciu Polskiego Związku Wędkarskiego raz w roku 
kątów trasy przelotu na mapie, jej orientowanie, udawało się zrealizować krótki wyjazd szkoleniowy 
obliczanie paliwa na lot (tu kłania się matematyka i nad jakiś akwen. Zawsze na zajęcia było wielu 
geografia), zaś mechanika lotu to fizyka w czystej chętnych, ale fakt nieposiadania sprzętu ani 
postaci. Młodzi wędkarze, rozpoznając akweny i ich wystarczającej infrastruktury ograniczał efekt 
zarybienie, prowadzą w zasadzie bardzo rozwinięte działań. O łowieniu morskim czy zajęciach z 
warsztaty z zakresu nauk przyrodniczych, podobnie ichtiologiem członkowie klubu mogli jedynie 
jak wizyta w ośrodku zarybieniowym i zajęcia z pomarzyć.
ichtiologiem. Obsługa sprzętu wędkarskiego – to 
rozwijanie umiejętności praktycznych; obcowanie z C z y l i  m a m y  r ó w n a n i e :  j e s t  p o t e n c j a ł  
przyrodą – to propagowanie postaw ekologicznych nauczyc ie l i / ins t ruktorów,  są  uczn iowie z  
w szacunku do bogactwa lokalnego środowiska zainteresowaniami wspierani w tych pasjach przez 
naturalnego i jego piękna. Żadna standardowa rodziców, ale nie ma środków na ich pełną 
metoda edukacyjna nie daje takich możliwości realizację.
rozwoju jak metoda projektu, która z założenia jest 
interdyscyplinarna. Jeśli dodamy do tego fakt, że Tutaj z pomocą przychodzi Unia Europejska z 
rozwijamy realne zainteresowania i pasje – należy się funduszami na oddolne (czyli autentyczne, płynące 
spodziewać ciekawych efektów tych przedsięwzięć od samych uczniów i ich rodziców) inicjatywy 
edukacyjnych.edukacyjne. Od września 2011 roku pracowaliśmy z 

Rajmundem Spręgą, przy wsparciu Wydziału 
Zapraszamy na strony internetowe:Strategii i Rozwoju Powiatu Kartuskiego oraz 

moderatorów wielu szkoleń, nad stworzeniem 
wniosków o dofinansowanie naszej działalności w 
ramach przedmiotowego konkursu.

Rajmund Spręga
Adrian KlawikowskiCzternastego lutego Urząd Marszałkowski w 

Gdańsku ogłosił jego wyniki. Z 304 wniosków 

www.gimnazjum.sierakowice.pl
www.gimnazjalnysymulator.pl
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Regaty o puchar burmistrza Czerska
Sukcesy żeglarzy Gminy Sierakowice 

W ostatnią sobotę i niedzielę maja żeglarze z naszej gminy wybrali się na 
regaty integracyjne o puchar burmistrza Czerska, które odbyły się na jeziorze 
Ostrowite. Osiągnięto szereg bardzo dobrych wyników: 

Klasa Vaurien:
I miejsce Martyna Tarsiuk, Julita Lewna z UKS Florek przy Szkole Podstawowej
w Sierakowicach;
II miejsce Maciej Gosz z UKS Wiking przy szkole Podstawowej w Kamienicy
Królewskiej i Kamila Lejk z Gimnazjum Sierakowice.

Klasa Optymist Arton:
II miejsce Zuzanna Czapiewska z UKS Florek;
III miejsce Sebastian Stankowski UKS Wiking;
IV miejsce Michał Gosz także UKS Wiking.

Klasa Optymist UKS:
V miejsce Tomasz Stankowski;
VI miejsce Aleksandra Płotka;
VII miejsce Wiktor Maszota;
VIII miejsce Łukasz Lubotzki - wszyscy z UKS Wiking Kamienica Królewska.

Klasa Optymist regatowy:
III miejsce Patrycja Stankowska UKS Wiking;
X miejsce Łukasz Stankowski UKS Wiking;
XI miejsce Julia Miotk UKS Florek.

W regatach wzięło udział 50 jachtów z 8 klubów . W punktacji klubowej
I miejsce zdobyli żeglarze UKS Florek z Sierakowic, a II miejsce UKS Wiking z Ka-
mienicy Królewskiej. Trenerem naszych żeglarzy na wyjeździe był kpt. Ryszard Pia-
secki, a opiekę pedagogiczną i kierownictwo ekipy prowadziła pani mgr Agata Tarsiuk.
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Rekordowa ilość drużyn, Po podsumowaniu zdobytych przez po- MDP 12-15 lat dziewczęta
bo aż 27 wzięła udział w tego- szczególne drużyny punktów komisja składająca I miejsce – Tuchlino 
rocznych gminnych zawodach spor- się z pracowników Państwowej Straży Pożarnej II – Mojusz
towo-pożarniczych. W niedzielne ogłosiła wyniki. III – Sierakowice
popołudnie 17 czerwca na siera- Członkowie czynni IV – Gowidlino
kowickim stadionie strażacy czyn- I miejsce – Sierakowice Drużyna żeńska
ni, drużyny kobiece oraz młodzie- II – Tuchlino I miejsce – Tuchlino
żowe drużyny pożarnicze zacięcie III – Mojusz II – Mojusz 
walczyli o zwycięstwo. Dopisała po- IV – Kamienica Królewska 
goda i licznie przybyła publiczność, V – Gowidlino Nagrody, dyplomy i puchary wręczył wójt Tade-
która dzielnie dopingowała swoich Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) usz Kobiela. 
faworytów. 15-18 lat chłopcy AR

Uczestnicy zawodów naj- I miejsce – Sierakowice
pierw zaprezentowali musztrę, II – Tuchlino
a następnie zmierzyli się w sztafe- III – Gowidlino
cie pożarniczej oraz ćwiczeniach bo- IV – Mojusz
jowych. Strażacy czynni i mło- V – Kamienica Królewska
dzieżowe drużyny chłopców w wie- MDP 12-15 lat chłopcy
ku 15–18 lat brali także udział I miejsce – Mojusz
w najbardziej widowiskowych ćwi- II – Tuchlino
czeniach alarmowo–bojowych. Tu III – Gowidlino I
najlepsi okazali się strażacy z Sie- IV – Sierakowice
rakowic, a wśród młodzieżowych V – Gowidlino II
drużyn męskich zwyciężyli dru- VI – Kamienica Królewska
howie z Tuchlina. Po raz pierwszy MDP 15-18 lat dziewczęta
w tym roku rozegrano nową kon- I miejsce – Tuchlino
kurencję – sztafetę pożarniczą indy- II – Mojusz
widualną 7x50 m. W konkurencji III – Gowidlino I
wzięło udział pięciu strażaków – IV – Gowidlino II
reprezentantów każdej jednostki. V – Sierakowice 
Pierwsze miejsce w tej konkurencji 
zajął Jakub Senwicki z OSP Sierak-
owice. 

Strażackie rozgrywki sportowo-pożarnicze
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http://www.ptg.gda.pl/
javascript:send=function(name,domain){parent.location.href='mailto:'+name+'@'+domain};send('kontakt','ptg.gda.pl');
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Ponad dwustu dwudziestu uczestników i długie godziny sp- Tekst i foto: AR
ędzone przy karcianym stoliku – tak w skrócie można opisać najwię-
kszą karcianą imprezę, jaka do tej pory miała miejsce w gminie Sie-
rakowice. Na IV turniej Grand Prix Polski okręgu Kaszubsko-
Pomorskiego Polskiego Związku Skata, który odbył się 2 czerwca
w Dworku na Błotach w Załakowie, przyjechali gracze z całej Pol-
ski. Patronat nad turniejem objęli: senator Kazimierz Kleina, Janina 
Kwiecień – starosta Powiatu Kartuskiego i Tadeusz Kobiela – wójt 
Gminy Sierakowice. O sprawną organizację turnieju w Załakowie 
zadbał Czesław Głodowski z Sierakowic.

Skat to gra karciana, bardzo popularna zwłaszcza na Ślą-
sku, dlatego często nazywa się ją śląskim brydżem. Sporym zaintere-
sowaniem cieszy się także u nas na Kaszubach. Jednakże większość 
zawodników turnieju przyjechała właśnie ze Śląska. Na kaszubskiej 
ziemi powitał ich Kazimierz Bekisz – prezes zarządu okręgu Ka-
szubsko-Pomorskiego Polskiego Związku Skata. Natomiast Henryk 
Brzoska, prezes Polskiego Związku Skata, podziękował zawod-
nikom za przybycie i życzył dobrej karty. – Uważam, że klimat tego 
miejsca będzie wam sprzyjał – dodał. Przed rozpoczęciem rozgry-
wek zagrała kapela Alt-Bas z Sierakowic. 

Turniej rozegrano w dwóch seriach. Głównym sędzią był 
Łucjan Cebula. Po wielu godzinach gry wyłoniono najlepszych kar-
ciarzy. Zwycięzcą turnieju został Eugeniusz Pędziwiatr z klubu JU-
BILAT Jastrzębie; na drugim miejscu uplasował się Piotr Placek
z CEZAB Piasek, a na trzecim – Ernest Baryłka z DOKiS Dobro-
dzień. Spośród kobiet najlepsza okazała się Teresa Wróbel
z GOKSiR Liniewo. Kolejne miejsca zajęły Krystyna Klofta z FALI 
Świekatowo i Lidia Segeth z OSP Lędziny. W kategorii junior pier-
wsze miejsce zajął Łukasz Wojaczek z klubu LKS Lyski, drugie – Ra-
dosław Ciechanowski, a trzecie – Błażej Putynkowski (obaj z klubu 
FALA Świekatowo). Najlepsi zawodnicy otrzymali, oprócz pa-
miątkowych dyplomów i pucharów, nagrody pieniężne i rzeczowe. 
Nagrodę dla najstarszego uczestnika turnieju odebrał Jerzy Cyrzan 
ze Stężycy.

IV turniej Grand Prix Polski w skacie

Organizatorzy Turnieju Grand Prix Polski w skacie składają serdeczne słowa podziękowania:
Pani Janinie Kwiecień – staroście Powiatu Kartuskiego i Panu Tadeuszowi Kobieli – wójtowi Gminy Sierakowice za ufundowanie 
pucharów;
Panom Zbigniewowi i Leszkowi Stenclom za bezpłatne użyczenie „Dworku na Błotach” na rozgrywki turniejowe;
Pani Juracie Malek – właścicielce sklepu spożywczego w Sierakowicach oraz Panu Mirosławowi Stolc – właścicielowi sklepu 
obuwniczego w Sierakowicach za dofinansowanie turnieju;
Panu Romanowi Dawidowskiemu – prezesowi Banku Spółdzielczego za dofinansowanie turnieju. 

 Czesław Głodowski (z lewej), sierakowicki organizator turnieju
z Jerzym Cyrzanem, najstarszym zawodnikiem

Zwycięzcy turnieju w wójtem Tadeuszem Kobielą i prezesem Banku Spółdzielczego Romanem Dawidowskim 
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W rozgrywkach ligi wojewódzkiej w sezonie 2011/2012 bert Konkel, Ryszard Kiedrowski,  
Wiejski Klub Sportowy „F.C. Gowidlino” zgłosił cztery drużyny – je- Pomocnicy: Zbyszek Wiśniewski, Paweł Kolke, Tomasz Sobisz, Woj-
dną seniorską i trzy juniorskie. ciech Drywa, Sebastian Hinca, Błażej Wenta, Damian Kolke, Jaro-

sław Wenta, Kamil Krefta 
Seniorzy – klasa A, grupa I Napastnicy: Krystian Marciński, Marcin Krefta, Maciej Stenka.

Junior B – rocznik 1995 i młodsi
Niezwykle udaną rundę wio-

senną mieli juniorzy WKS „F.C. Gowid-
lino” w rozgrywkach Pomorskiej Klasy Ju-
nior B – grupa III. Drużyna wygrała 
wszystkie możliwe spotkania w lidze. 
Dodając do tego kilka wygranych spotkań 
w meczach towarzyskich, min. z Gedanią 
Gdańsk 9:2 czy starszymi juniorami Ama-
tora Kiełpino 6:3, zespół zanotował 
rewelacyjną serię trzynastu z rzędu wy-
granych spotkań. Taki stan rzeczy pozwo-
lił na zajęcie 2 miejsca w tabeli, tuż za eki-
pą KS Żukowo. Przypomnijmy tylko, że ta 
drużyna WKS „F.C. Gowidlino” w po-
przednich latach odnosiła największe suk-
cesy: m.in. drugie miejsce i tytuł wicemist-
rzów Pomorza, a także dwukrotnie brą-
zowe medale w ramach rozgrywek Po-
morskiej Ligi Juniorów, skupiającej 14 naj-
lepszych zespołów z województwa po-
morskiego.

– Ta drużyna rzeczywiście przez 
kilka ostatnich sezonów przynosiła wiele ra-

Drużyna seniorska WKS „F.C. Gowidlino” po uzyskaniu 
dości kibicom, rodzicom i działaczom klubowym. Na zawsze w pa-

awansu trafiła do najtrudniejszej – I grupy A klasy, gdzie wystę-
mięci pozostaną: zwycięstwo 1:0 z Arką Gdynia (jedyna porażka Arki 

powała z tak uznanymi klubami jak: Korona Żelistrzewo, Bałtyk Gd-
w Pomorskiej Lidze Juniorów), remis z Legią Warszawa 2:2 po nie-

ynia, Stolem Gniewino, KP Sopot czy też Orkan Rumia. Możliwość 
słychanym boju w Warszawie, remis z Ruchem Chorzów 0:0 w Cho-

rywa-lizacji z takimi drużynami była już dla naszego zespołu niemałą 
rzowie, minimalna porażka 3:4 z Polonią Warszawa, wygrana z Gór-

nobilitacją. Mając na uwadze fakt, że w zespole występowali tylko 
nikiem Łęczna 14:2, remisy z Cracowią Kraków, trzy spotkania

wychowankowie klubu, cel mógł by tylko jeden: utrzymanie się w 
z Wisłą Kraków czy też wygrane mecze z Bałtykiem Gdynia, Lechią 

rozgrywkach A klasy. W przekroju całego sezonu gowidlińscy pił-
Gdańsk 97, Polonią Gdańsk, Bytowią Bytów, Pomezanią Malbork, 

karze odnieśli 5 cennych zwycięstw: dwukrotnie z Zatoką Puck,
Chojniczanką Chojnice itd. Najistotniejsze wcale jednak nie są tutaj 

z MKS Władysławowem, Błyskawicą Reda i Sztormem Mosty. Taki 
osiągnięcia i tytuły, czy też te niesłychane mecze, ale styl i klimat jaki 

bilans zapewnił drużynie utrzymanie się w tej klasie rozgrywek, a 
zespół na przestrzeni tych kilku lat sobie wypracował. I to zarówno na 

tym samym pozwolił osiągnąć wymarzony cel. W trakcie sezonu do 
boisku jak i poza nim – podsumował trener drużyny Krzysztof Kolke.

drużyny wprowadzani byli systematycznie młodzi 16, 17 letni pił-
Zapewne teraz do historii przejdzie też seria kilku kolej-

karze z drużyny juniorów. Dla każdego klubu jest to nie lada wy-
nych zwycięstw.

zwanie i często skomplikowany proces. Myślę, że systematyczne
i konsekwentne stawianie na młodych wychowanków klubu okazało 
się sukcesem. Oczywiście zespół jest w trakcie 
budowy, dopływ młodych piłkarzy powoduje, że 
drużyna powoli wypracowuje swój styl. Coraz le-
piej wygląda współpraca pomiędzy grupą ju-
niorów a piłkarzami, którzy mają za sobą wiele 
sezonów w barwach FC Gowidlino – Zbyszkiem 
Wiśniewskim, Krystianem Marcińskim, Rober-
tem Gliszczyńskim, Karolem Reclaw, Pawłem 
Kolke czy Sławomirem Wiśniewskim. W grze
piłkarzy zauważalny jest stały postęp. Z meczu 
na mecz drużyna zdobywała tak potrzebne do-
świadczenie. Kilka porażek jest dla zawodników 
i działaczy dobrym materiałem szkole-niowym.
W końcówce sezonu średnia wieku zespołu była 
zapewne najniższa, obok Bałtyku Gdynia. 
Opiekunem drużyny w sezonie 2011/2012 był 
Zbigniew Wiśniewski. 
Kadra zespołu:
Bramkarze: Bartłomiej Labuda, Sławomir Wiś-
niewski, 
Obrońcy: Karol Reclaw, Robert Gliszczyński, 
Rafał Reclaf, Mikołaj Burandt, Mariusz Flis, Ro-

Wiejski Klub Sportowy „F.C. Gowidlino”
Podsumowanie sezonu 2011/2012
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Junior E 1 – rocznik 2001 
Kolejna  drużyna 

Wiejskiego Klubu Sporto-
wego „F.C. Gowidlino” roz-
grywała swe mecze w Po-
morskiej Lidze Juniorów w se-
zonie 2011/2012 w ramach 
tzw. Rozgrywek Turniejo-
wych w grupie IV, razem z KS 
Żukowo, Gryfem Goręczyno
i KS Sulmin. Na 8 zorganizo-
wanych turniejów drużyna sze-
ściokrotnie zwyciężała, raz 
była druga i raz trzecia. Po-
nadto zespół ma na swoim 
koncie już kilka sukcesów
w turniejach halowych oraz 
Turniejach Wojewódzkich na 
Orlikach. Mimo wygranych 
Turniejów halowych w Tu-
chomiu czy Goręczynie naj-
większy dotychczasowy suk-
ces chłopcy odnieśli w silnie 
obsadzonym Turnieju Woje-
wódzkim zorganizowanym 
przez Gryf Wejherowo, gdzie 
FC Gowidlino przegrało tylko 
w finale z gospodarzami 0:2. 
Kadra zespołu liczy obecnie 
23 piłkarzy. Chłopcy ciężko 
pracują na treningach na swój sukces, przy tym dobrze się bawiąc, a jednocześnie kształtując charakter. Ostatnio zespół zwyciężył na wzorowo 
zorganizowanym Turnieju w Goręczynie, a druga drużyna FC Gowidlino zajęła w tym roczniku 3 miejsce, pozytywnie zaskakując kibiców
i rodziców. Piłkarzy czekają jeszcze w tym sezonie turnieje wojewódzkie w Gdańsku, Chwaszczynie i ogólnopolski w Osicach. Do drużyny 
zgłaszają się kolejni piłkarze, co powoduje wzrost poziomu sportowego tej drużyny.

Juniorzy rocznik 2011

Zawodnicy rocznik 2003

Junior F 1  – rocznik 2003
Najmłodszym zespołem zgłoszonym przez WKS „F.C. Gowidlino” do rozgrywek są chłopcy z rocznika 2003/2004. W skład ekipy 

wchodzi 19 piłkarzy, którzy podobnie jak ich o 2 lata starsi koledzy występują w Rozgrywkach Turniejowych. W rundzie jesiennej drużyna ry-
walizowała z najlepszymi ekipami w województwie pomorskim w tym roczniku, m.in. Lechią Gdańsk, Arką Gdynia czy Bałtykiem Gdynia. 
Gospodarzem dwóch Turniejów Wojewódzkich było FC Gowidlino, dzięki czemu na obiektach sportowych w Gowidlinie mogliśmy gościć 
m.in. Bogusława Kaczmarka – obecnego trenera Lechii Gdańsk, czy też Krzysztofa Brede – byłego zawodnika Lechii Gdańsk. Młodzi piłkarze 
toczyli pasjonujące boje z rówieśnikami z Trójmiasta, niejednokrotnie wygrywając. Mecze w tym roczniku są niesłychanie emocjonujące
i spontaniczne. W rundzie wiosennej drużyna występowała w grupie
z Gosirt Luzino, KS Chwaszczyno, Osową, Dragon Bojano i Jagua-
rem Kokoszki. Poza jednym turniejem chłopcy plasowali się za każ-
dym razem na podium – trzykrotnie wygrywając. Ostatnim turniejem, 
na którym chłopcy mieli okazję zaprezentować swe umiejętności był 
bardzo mocno obsadzony Turniej Mini Euro w Luzinie, gdzie na 16
drużyn  zajęli dobre 5 miejsce. Niezwykły mecz chłopcy rozegrali
z Lechią Gdańsk wygrywając 6:0. Mikołaj Zengerski natomiast zwy-
ciężył w konkursie żonglerki, a niewiele do zajęcia I miejsca zabrakło 
Dominikowi Konkel. Przed wakacjami młodzi zawodnicy wyjeżdżają 
jeszcze na turniej wojewódzki do Gdańska.

Krzysztof Kolke
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Wytnij i zachowaj!

Nowe numery telefonów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach

Rejestracja Ogólna 58 685 69 00
58 685 69 01

Rejestracja Dziecięca 58 685 69 03

Fax 58 685 69 04

Punkt pobrań - poradnia dziecięca 58 685 69 08

Gabinet zabiegowy - poradnia dziecięca 58 685 69 09

Poradnia ginekologiczno-położnicza 58 685 69 10

Gabinet szczepień 58 685 69 12

Położna środowiskowo-rodzinna 58 685 69 13

Lekarz dyżurny - nocna i świąteczna opieka zdrowotna 58 685 69 16

Gabinet zabiegowy - poradnia ogólna 58 685 69 18

RTG 58 685 69 25

Środowisko 58 685 69 26

Lekarz dyżurny 58 685 69 27

Sekretariat 58 685 69 30

Poradnia stomatologiczna

W. Grzybowski 58 685 69 31

M. Littwin-Jelińska 58 685 69 32

D. Sommer 58 685 69 33

J. Szutenberg 58 685 69 35

K. Orwat 58 685 69 36

Okulista 58 685 69 45

Poradnia Medycyny Pracy 58 685 69 38

Gabinet USG 58 685 69 39

Główna Księgowa 58 685 69 40

Higiena Szkolna 58 685 69 41
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Ogłoszenia drobne

Usługi:

Usługi Kelnerskie – wesela, osiemnastki,
imprezy okolicznościowe, 
tel. 725 129 954

Profesjonalne filmowanie imprez, nowatorskie metody filmowania i montażu,
fotografia plenerowa i reportażowa, tel. 512 220 035

Kucharki! – Na wesela, przyjęcia i osiemnastki, itp.
oraz catering, menu według gustu klienta,
tel. 666 097 632

Różne: Skupuję stare auta
krajowe i zagraniczne do 1000 zł,
kom. 603 748 535

Sprzedam działkę w Paczewie o powierzchni 1600 m2
z pozwoleniem na budowę, media przy działce,
tel. 608 587 940

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci 

Urząd Gminy w Sierakowicach wspólnie z Zakładem 
Recyklingu PESTAR ze Starogardu Gdańskiego organizują 
bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

w dniach:

16 lipca,
20 sierpnia,
17 września,
15 października,
19 listopada,
17 grudnia

 (zawsze w trzeci poniedziałek miesiąca)

Miejsce: 
- Sierakowice, ul. Dworcowa (parking pomiędzy Urzędem 
Gminy i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych) w godz. 9.00 – 
10.30;
- Sierakowice, Os. Wichrowe Wzgórze (parking przy sklepie) w 
godz. 10.45 – 12.00;
- co miesiąc jedno z sołectw w godz. 12.45 – 14.00.

Elektroodpady należy składać wyłącznie w wyznaczonych 
godzinach i miejscach. W przypadku osób starszych możliwy 
odbiór z posesji po uprzednim poinformowaniu kierowcy pod 
nr tel. 606 611 721 lub 664 178 812.

UWAGA! Jeśli znajdziesz ten znak na 
urządzeniach elektornicznych to znaczy, że nie 
wolno ich wyrzucać do kosza

Nauka języka norweskiego od podstaw. tel. 508 419 201

Gospodarstwo agroturystyczne organizuje warsztaty rzemiosła i rękodzieła ludowego dla grup szkolnych; jednodniowe
zorganizowane wycieczki po okolicy; marsze nornic walking; imieniny i urodziny w plenerze; małe przyjęcia.
Zapewniamy dobrą zabawę i malownicze widoki.
Kamienicki Młyn, tel. 691 899 863, www.podlipa.gdan.pl

UWAGA ROLNICY !!!

Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego
do produkcji rolnej

w 2012 roku

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do produkcji 

rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. 
należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy

w Sierakowicach, pokój 108 
- do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup 

oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 lutego 
2012 r. do 31 lipca 2012 r.  na prawnego posiadacza 

ziemi.

Sprzedam jaja lęgowe kur zielononóżek 1,50 zł/szt., 
okolice Sierakowic, tel. 798 546 970

Kafeteria u Szejka
dania orientalne i prawdziwy turecki kebab

zaprasza na

Sierakowice, ul. Lêborska 11
czynne w godzinach 10 - 22



Informacja

Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach  
uprzejmie informuje o miejscach 
pomocy osobom uzależnionym i ich 
rodzinom:

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i 
R o z w i ą z y w a n i a  P ro b l e m ó w  
Alkoholowych w Sierakowicach
Siedziba:
Urząd Gminy Sierakowice,
ul. Lęborska 30,
83-340 Sierakowice
Przewodnicząca Komisji – Maria 
Karolak,
Urząd Gminy pokój 316, 
tel. 58 681 95 41,
e-mail: 
karolak.maria@sierakowice.pl
Kontakt – w godzinach pracy Urzędu 
(oprócz wtorku i czwartku)

Punkt Konsultacyjny
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i 
R o z w i ą z y w a n i a  P ro b l e m ó w  
Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1,
83-340 Sierakowice
tel. 58 684 77 57
Czynny: we wtorki i czwartki
w godz. 8.30 – 14.00
i w piątki w godz. 16.00 – 18.00

Grupa wsparcia dla współ-
uzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1,
83-340 Sierakowice
tel. 58 684 77 57
spotkania w czwartki
w godz. 8.30 – 12.00

Grupa Anonimowych Alkoholików 
„Pogoda Ducha” w Sierakowicach 
zaprasza na mityngi osoby, które chcą 
zerwać z nałogiem alkoholizmu oraz 
ich rodziny. Spotkania odbywają się
w każdy piątek
od godz. 19.00 do 21.00
w budynku Domu Katolickiego
w Sierakowicach
ul. ks. B.Łosińskiego (na piętrze).

Porady prawne
Porad z zakresu prawa rodzinnego 
u d z i e l a  b e z p ł a t n i e  m e c e n a s  
KATARZYNA KURKIEWICZ
w każdy ostatni piątek miesiąca
od godziny 16:00 do 18:00
w Domu Katolickim
przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1
w Sierakowicach:

27 lipca
31 sierpnia
28 września
26 października
30 listopada
21 grudnia*

*w grudniu wyjątkowo dyżuru nie 
będzie w ostatni piątek miesiąca

Mediacje rodzinne  prowadzi 
mecenas KATARZYNA KUR-
KIEWICZ w każdy ostatni piątek 
miesiąca od godziny 18.00 oraz po 
telefonicznym uzgodnieniu
(tel. 58 681 95 41).


